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SUDAROMA NAUJA KLASE 
KAREIVIU ŠEIMOSE

Naujasis įstatymas priimtas 
senato karo komisijoje

WASHINGTON, liepos 2. 
—Senato karo komisija šian 
die vienbalsiai nubalsavo 
priimti kariuomenės-laivyno 
siūlomą įstatymą pakelti 
atlyginimą karių ir jūrinin
kų šeimoms.

Naujasis įstatymas pake
lia kompensacijas kario 
žmonai ir vienam vaikui nuo 
$62 iki $68 į mėnesį ir su
daro naują šeimos klasę, 
kurioje kario tėvai yra pri
klausomi nuo kario.

Komisija įgaliojo Massa- 
chusetts senatorių Lodge, 
kuris originaliai ir įnešė įs
tatymo projektą, paskelbti 
nuostatą. Bus dedama pas
tangos, kad projektas būtų 
priimtas, prieš kongreso iš
siskirstymą vasarai.
Vyriausybė apmoka

Pagal šį naująjį įstatymą 
pirmojo mėnesio kompensa
ciją apmoka vyriausybė ir 
paskui dalį išskaito iš kario 
algos. Bevaikėms karių žmo 
noms kompensacijos hus ir 
toliau mokama po $50 į mė
nesį.

Kario žmona su vienu 
vaiku kas mėnesį gaus po 
$68 dolerius ir už kiekvieną

Fordo dirbtuvėse 
streikuoja 1,600

DETROIT, liepos 3 d. — 
Fordo dirbtuvėse sustreika
vo 1,600 darbininkų dėl dar
ko valandų pakeitimo. Strei
kas sunkiai palietė gamini
mą tankų motorų ir “jeeps” 
dalių.

Fordo atstovas pareiškė, 
jog vieningai iš darbo išėjo 
1,100 nakties darbininkų ir 
paskui prie jų prisidėjo li
kusieji darbininkai.

Kovose žuvo 55,870 
japoną kariuomenės

CHUNGKING, liepos 3.— 
Kinijos kariuomenės atsto
vas šiandie pareiškė, jog 
Yangtze aukštupio slėnio 
kovose žuvo 55,870 japonų 
kareivių.

Tuo pačiu laiku jis pas
kelbė apie prasidėjusius nau 
jus su si rėmimus netoli Han- 
gchow, japonų okupuotos 
Chekiango provincijos sos
tinės, kuri yra apie 100 my
lių į pietvakarius nuo Shan- 
ghajaus.

ma po $11 į mėnesį. Karių 
tėvams bus skiriama po $50 
į mėnesį.
vaiką virš vieno bus moka-

Britai bombardavo 
japonu įsitvirtinimus

NEW DELHI, liepos 3.— 
Vakar britų aviacija ataka
vo japonų sandėlius ir sto
vyklas prie Akyabo, vakarų 
Burmoje, kai tuo pačiu lai
ku kiti britų orlaiviai ap
šaudė priešo laivus Burmos 
pakraščiuose ir kelius Bur
mos gilumoje.

Britų komunikatas skel
bia, jog Arakano pakrašty
je nuskandinta virš 20 sam
panų, kurių nemažas dide
lių, pilnų aliejaus statinių.

Irrawaddy upėje sužalota 
du dideli upės garlaiviai ir 
pakraštyje išsprogdinta 165 
geležinkelio sunkvežimių.

Japonai rengiasi prieš 
rusus, skelbia kinai

CHUNGKING, liepos 3.— 
Kinijos laikraštis Ta Kung 
Pao šiandie pareiškė, jog 
japonai skubiai siunčia ka
riuomenę į Mandžuriją ir 
esą “aišku kaip diena,” jog 
priešas “ruošiasi atakai Si
biran.”

Pasak laikraščio ton zo- 
non iš Pacifiko paskirta 
trys • kariuomenės vadai. 
Tuo pačiu reikalu vykstan
čios japonų konferencijos 
Korėjoje.

Apgriauti Italijos 
karalių rūmai

Sąjungininkų štabas, lie
pos 3.—Sąjungininkų avia
cija pašovė keturis vokiečių 

: kovos orlaivius ir apmėtė 
bombomis Cagliari, Sardini- 
jos svarbiausį uostą. Kiek 
vėliau sąjungininkai bombar 
davo ašies laivus Vidurže
mio jūroje.

(Italų komunikatas pas
kelbė. jog pereitą naktį są
jungininkai vėl atakavo Pa
lermo, Sicilijos vyriausį mie 
stą ir, jog “tarpe kitų pas
tatų sužalota” karalių rū
mai. Taip pat bombarduota 
Catania, kitas Sicilijos mie
stas).

MacARTHUR ŽENGIA Į PACIFIKĄ
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Solomonuose ir Naujojoje Gvinėjoje 
vyksta smarkus japonų puolimas

Kur nors pietvakarių Pa- 
cifike, liepos 2.—Japonijos 
karališkasis laivynas dingo 
iš akių. Iki šios dienos vė-

Kovu apylinkėje 
70,000 japonu kariu

lauš popiečio nebuvo galima 
pastebėti nė vieno japonų 
laivo plačiose Pacifiko apy
linkėse, kur išlaipinta Ame
rikos ir Australijos kariuo
menės. Šiose vietose gen. 
MacArthur vadovaujama są 
jungininkų kariuomenė salo 
mis tiesia kelią į Tokijo.

i
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"Draugas” Acme photo
Trys apylinkės kovų pietų Pacifike, kur gen. MacArthuro kariuomenė iš New Guinea 

ir Solomons zonos įvykdė naujus išlaipinimus ir paėmė salas. Atrodo, kad visos ata
kos turi tikslą prieš stiprią japonų bazę Rabaul.

i

Pietų Pacifikas.Pietų Pacifikas. — Ame- 
rikos laivynas, aviacija ir vdyCld
kariuomenė be pasigailėji
mo bombarduoja japonus 
Solomonuose.

AZIJA. — Kinai skelbia 
japonus ruošiantis atakoms 
prieš Sibirą. Yangtze upės 
slėnyje žuvo arti 56,000 ja
ponų.

RUSIJA. — Sovietų avi
acija bombardavo nacių ok 
puotus Krymo uostas Ker
čią ir Sennaya.

Viduržemio jūra. — Są
jungininkų aviacija bombar 
davo Cagliari uostą Sardi
nijoj.

EUROPA. — Naciai susi
rūpinę galima Europos in
vazija.

Sovietu aviacija 
bombardavo Krymą

MASKVA, liepos 3.—Per
eitą naktį sovietų orlaiviai 
smarkiai bombardavo nacių 
karo laivus ir uostų įrengi
mus Kryme. Atakos praves
tos Kerčios ir Sennaja uos
tuose.

Pasak karo vadovybės, ne 
tikėtas atakas pravedė so
vietų didieji bombanešiai, 
kurie duoda suprasti apie 
augančias sovietų aviacijos 
pajėgas ir dedamas pastan
gas išsprogdinti nacių įsi
tvirtinimus Rusijoje.

BERNAS, liepos 3.—Pra- 
I
nešimai iš Vatikano šiandie 
skelbia, jog nežiūrint gydy
tojų patarimo išvykti vasa
rai į Popiežių vasarvietę 
prie Albano ežero, Popiežius 
Pijus XII nutaręs pasilikti 
Vatikane, nors pereitą žie
mą j|s sirgo influenza.

Halams tėra tik vienas 
išėjimas, gazdiiia

BERNAS, liepos 3.—Fa
šistų propagandistai, norė
dami pakelti puolančią ita
lų dvasią, pareiškia, jog su
darydama paskyrą taiką 
Italija nieko negalinti lai
mėti.

Virginio Gayda, rašyda
mas Giornale d’Italia, pa
žymi, jog “Italijos išstoji
mas iš karo—tai yra suda
rymas paskiros taikos, kuri 
niekados nepavyktų—jokiu 
būdu neišgelbėtų italų nuo 
karo, jog tragedijų ir siau
bo."

Nors savo rašte Gayda 
neįvardino Vokietijos, bet 
jis pažymėjo, jog kitos ko
vojančios valstybės (Itali
jai sudarius taiką) pavers
tų Italiją kovos lauku.

Tokiu būdu Gayda duoda 
suprasti, jog italams nėra 
kito išėjimo kaip tik kovoti 
ir eiti kartu su fašizmu.

Japonai girias-

3.

STREIKU EIGA
PITTSBURGH. — Tiki

masi, jog angliakasiai pra
dės pilnai dirbti po Liepos 
Ketvirtosios, šiuo metu dar 
nedirba apie 100,000 anglia
kasių.

BAYONNE, N. J—Regi
onai War Labor Board krei
pės į šimtą streikuojančių 
Dodge ir Olcott kompanijos 
darbininkų, kad jie grįžtų i 
darbą, nes tai esanti jų “pa
triotinė pareiga. ”

DETROIT. — Fordo dirb
tuvėse nutraukė darbą 1,-! 
600 darbininkų dėl valandų 
pakeitimo.

I

WASHINGTON, liepos 3. 
— Pranešimai- skelbia, jeg 
pietvakarių Pacifiko karo 
zonoje sąjungininkams ten
ka kovoti prieš 60 ar 70 tūk
stančių japonų.

Pasak šių pranešimų. Sa- 
lamaua-Lae, Naujojoj Gvi
nėjoj, zonoje yra tarp 30 ir 
40 tūkstančių japonų ka
riuomenės. Šioje zonoje Mac 
Artb.ur vadovaujama kariuo 
menė užėmė Nassau įlanką, j

Solomonų salose japonai 
turi apie 30,000 karinome- ■ 
nės. i

Ašies sluogsniai 
susirūpinę invazija

LONDONAS, liepos 3. — 
Ašies sluogsniai susirūpinę 
galima invazija ir deda vi
sas pastangas sužinoti inva
zijos galimumus. Kai kurie 
nacių agentai skelbia, jog 
šis šeštadienis nustatyta 
invazijos Europon diena.

Dauguma priešo praneši
mų spėlioja, jog invazija
prasidėsianti Vidur žemio1 
jūros zonoje.

Kiti ašies pranešimai skel 
bia, jog Norvegijoje naciai 
rengia plačius apsaugos pla 
nūs ir įsitvirtinimus. Nor
vegijoje esą uždrausta ke
liauti toliau negu 20 mylių 
nuo namų.

Norvegtijos pajūryje 
rrutiesta platesni minų 
kai.

Vokietija skaudžiai 
nukentėjo per birželį

BERNAS, liepos 2.—Na
cių kontroliuojamas vokie
čių kalba laikraštis Brusse 
ler Zeitung šiandie pareiš
kė, jog birželio mėnesio ata 
kos skaudžiai palietė vokie 
čių moralę. Laikraštis daž j 
nai teisingai ir tikrai nusa- . 
ko Vokietijos namų fronte 1 
padėtį.

Vėliau nepatvirtinti pra ; 
nešimai buvo
sąjungininkų diplomatų tai j 
pe, jog laikraščio redakto
rius už žinios paskelbimą 
buvęs suareštuotas.

I

Sąjungininkų štabas Aus
tralijoj, liepos 2.—Galingos 
Jungtinių Valstybių laivy
no, aviacijos ir kariuomenės 
pajėgos negailestingai bom
barduoja japonų įsitvirtini
mus Solomonų ir Naujosios 
Gvinėjos kovų zonoje.

Veiksmai Solomo nuošė 
vyksta sparčiai ir atrodo, 
jc,g sąjungininkų vadai yra 
pasiryžę išvyti japonus iš 
visos salų grupės.

Gen. MacArthur štabe 
komunikatas šiandie paskel 
bė, jog mažoje, bet strategi
niai svarbioje Rendova sa
loje visi japonai išnaikinti 
ir jog Mundos aerodromas, 
artimoj New Georgia saloj, 
kur amerikiečių kariuomenė 
išlaipinta, bombarduojama 
sunkiaisiais artilerijos pa
būklais.
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NEW YORKAS, liepos 
— Japonų vyriausias karo 
štabas paskelbė, jog jų pa
jėgos prie Rendova salos 
pereitą trečiadienį ir ketvir
tadienį nuskandinusios še
šis sąjungininkų karo laivus 
ir tris transportinius laivus. 
Esą sužalota penki laivai ir 
sunaikinta septyniasdešimt1 
septyni orlaiviai.

Šie japonų pareiškimai, 
kaip paprastai yra skleidžia 
mi propagandos tikslais ir 
toli gražu nesutinka su są
jungininkų paskelbta statis
tika.

Amerikiečiai pašovė 
10 naciu orlaiviu

LONDONAS, liepos 2.— 
Europos veiksmų štabas

Bombarduoja kitas salas.
Veiksmų plotmė dat pa

platėjo, kai pranešta, jog 
laivyno daliniai bombarda
vo japonų įrengimus Balla- 
le-Faisi apylinkėje, apie 150 
mylių į šiaurvakarius nuo

skleidžiami Rendovos ir New Georgia.
Generalinio štabo atsto

vas pareiškė, jog šiuose ka
ro veiksmuose amerikiečių 
gyvybių aukos buvo “paten
kinamai minimalios.”

Tuo tarpu Amerikos avia- 
ei jos daliniai pravedė veiks
mus Salamaua apylinkėje, 
Naujojoj Gvinėjoj, kad tuo 
padėtų amerikiečiams, išlai-

PIRKITE KARO BONUS!

esą 
lau

DĖMESIO!
Liepos 5-tą d. dienraštis 

“Draugas” neišeis!
Norintieji patalpinti skel

bimus antradienio “ Drau
go” numeryje, praneškite 
mums telefonu pirm liepos
5 d. — po 4-tos vai. popiet, tienos mėsos 

ADMINISTRACIJA punktų vertė vienu punktu.

šiandie paskelbė, jog kovose Pintiems Nassau <lankoie- 
prie Rotterdamo Amerikos > B
lakūnai sunaikino dešimtu. jV3rbl6USI3S U. 
nacių orlaivių. Kovoje daly 
vavo apie 30 vokiečių oriai 
vių.

Komunikatas parei š k i a 
jog Amerikos kovos oriai 
viai nušovė keturis nacių 
orlaivius, penkis sužalojo ii 
vienas, greičiausiai, žuvęs 
Susirėmime žuvo vienas 
merikos orlaivis.

A-

2.WASHINGTON, liepos 
—OPA šiandie paskelbė, jog 
liepos mėnesiui pakelta jau- 

racionavimo

žygis Burmon
LONDONAS, liepos 2.— 

Čia manoma, jog yra gali
mybės, kad gen. MacArthur 
ofensyva pietvakarių Paci- 
fike pravesta tam, kad ati
darytų susisiekimo linijas 
ir sudarytų apsaugos liniją, 
kai svarbiausias sąjunginin 
kų žygis bus nukreiptas į 
Burmą ir vėliau į Kiniją.

Tuo atveju pietų Pacifiko 
kariuomenės daliniai tik tu
rėtų išlaikyti savo turimas 
pozicijas.
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Saukiama Amerikos Lietuvių
I

Konferencija
Ji įvyks rugsėjo m. 2 ir 3 dienomis, Pittsburge
Amerikos Lietuvių Taryba nutarė šaukti apie pabaigą 

vasaros draugijų, spaudos ir kolonijų atstovų konferen
ciją karo rėmimo reikalams ir Lietuvos pagalbos klau
simams apsvarstyti.

Jau gerokas laikas, kai lietuvių spaudoje buvo iškelta 
visuotino Amerikos lietuvių Seimo arba Kongreso min
tis. Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas 
šitą klausimą svarstė savo posėdžiuose ir birželio 1 d. 
paruošė konferencijos sumanymą, patiekdamas kartu 
bendrais ruožais jos planą ir pasiūlydamas vietą ir laiką

Šis projektas buvo išsiuntinėtas visiems Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariams, prašant juos pareikšti savo nuo
mones ir duoti patarimų bei sugestijų.

Birželio 28 d., Vykdomojo Komiteto posėdyje buvo ap
svarstyti atėjusieji atsakymai (iš vienuolikos ALT na
rių nuomones pareiškė 9) ir padarytas galutinis nutari
mas. Priešingo konferencijos šaukimui nebuvo nė vieno 
balso. Kai dėl laiko, tai beveik visi pasisakė už tai, kad 
konferencija įvyktų pirmoje savaitėje ateinančio rugsėjo 
mėnesio. Vieta — Pittsburgho mieste.

Todėl, pasiremiant visos Amerikos Lietuvių Tarybos 
išreikštais pageidavimais, yra nutarta šaukti Amerikos 
Lietuvių Konferenciją — Pittsfcrrghe, rugsėjo 2 ir 3 d-d.

Apie konferencijos programą, delegatų rinkimo būdą 
ir kitus dalykus bus pranešta spaudoje artimoje atei
tyje.

dienraštis Draugas, ghicago, illinois •
MAINŲ KONTROLIERIUS

I

15 ROCKFORDO PADANGES
Birželio 27 d. ŠŠ. Petro 

ir Povilo bažnyčioje buvo 
iškilmingai moterystės ry
šium surišti J. Brazaitė su 
A. Savicku, šliūbą davė kle
bonas kun. K. Juozaitis.

Birželio 27 d. parapijos 
piknikai buvo sėkmingas. 
Diena pasitaikė graži, žmo
ni ūpas buvo geras. Tik va
karop užėjęs šturmas su 
littum piknikui kiek paken
kė.

šeštadienis, liepos 3, 1943

GIRDEI WAUKEGAN'E
Tik savaitė beliko iki me- laišką, kad jų sūnus Kazi- 

tinio Šv. Baltramiejaus pa- mieras, apie kurį daugiau 
rapijos pikniko, liepos 11 d. kai 18 mėnesių nebuvo gir- 
gražiame Foss / Parke, No. 
Chicago. Parapijos komite
tas, padedamas klebono ir 
draugysčių atstovų, išsijuo
sę darbuojas. Praneša, jog 
tai bus vienas įvairiausių ir 
gražiausių piknikų. Bus 
daug įvairybių, žaidimų, dai 
nų, lietuviško užkandžio, gė 
rimo. Be to dovanoms ski
riama $100.00 U. S. bonais 
ir stampomis. Visi parapijo- 
nai įsigiję po knygutę ti- 
kietų nekantriai Laukia.

Ilsisi ramybėj Marijona 
Mačiulienė, žmona Benedik
to, ilgamečio šios parapijos 
gyventojo, kuri mirė užpra
eitą savaitę šv. Teresės li
goninėj po sunkios ligos. Iš
kilmingai palaidota Ascen- 
sion kapinėse. Buvo narė Šv. 
Onos Moterų ir Mergaičių 
draugijos.

dėję, ir manė, kad yra žu
vęs, yra. paimtas į nelaisvę.

Kazimieras Jonaitis, 27 
metų amžiaus, liuosnoriai į- 
stojo į marynus birželio m. 
1940 m.; taip pat ir jo drau
gas Sgt. Antanas Wallis. Iš 
syk buvo sykiu. Po užpuoli
mo ant Pearl Harbor, jiedu 
perskirti. Kazimieras buvo 
išsiųstas į vieną salą, o jo 
draugas Antanas į kitą. Ka
zimieras buvo paimtas į ne
laisvę, o jo draugas Anta
nas, prieš kiek laiko parva
žiavęs namo aplankyti savo 
brangią motinėlę, sakė, kad 
nežinąs kur Kazimieras ran
dasi. Dabar iš Navy Dept. 
gauta žinia, kad jis 
ir, gal, kada nors grįž

gyvas 
namo.

zatorių ir daug pasidarba
vęs tame, kad nezaliežninkų 
kunigužiai nusibankrutavę 
turėjo išsinešdinti iš Rock
fordo. Šiandie Povilas džiau-. __ 
gias, Kad parapija gerai gy- 
vuoja, kad pasistatė ir nau
ją salę.

gus kyla baimė, kad nega
lėsi prisišaukti pagalbos. E- 
sant tokiai padėčiai, kai ku
rios moterėlės pradėjo žo
leles rinkti ir džiovinti vais
tams nuo visokio negalavi- 
mo.

Į “Draugo” pikniką, kiek 
teko girdėti, žada vykti An
tanas Kairys ir Jokūbas Ja- 
zakevičius. Sako, pasiimsią 
dar savo “sweethart”.

Laimingos kelionės.
Koresp.

==štl

Povilas Petrėnas džiau 1 
gias užsiprenumeravęs dnr. 
“Draugą”. Sako, būsiu nuo

latinių skaitytoju ir rėmė
ju. Jis yra vienas ŠŠ. Petro

Gari Newton, Cheasapeake 
ir Ohio geležinkelio prezi
dentas, paskirtas prižiūrėti ū- Povilo parapijos organi- 
produkciją valdžios kontro
liuojamose mainose. x

No. Chicago, sūnus Adomo 
Jonaičio. Dovanėlė tikietas 
pamatyti Cubs arba Sos 
baseball žaidimą.

Frank Bakutį, kuris nu
vyko padėti savo draugui 
pataisyti namo stogą, išti
ko nelaimė: nukrito ir sun
kiai susižeidė. Nuvežtas į 
Šv. Teresės ligoninę, kur iš
gulėjęs 
birželio 
su 817 
Abbott
Chicago. Paliko vieną sese
rį Frank Babonas, kuri gy
vena Worcester, Mass. Pa
šarvotas pas Juozapą Pet- 
roshių. Laukiama sesutės. . gystes.

--------  I_
Šiuo metu serga sekantie-1 & 

ji: Ona Gilbertienė, žmona 
Juozapo Gilberto. Guli šv.

dvi savaites,
29 d. Gyveno adre- 
Victoria St..
Laboratories, North

mirė
z

Dirbo

Teresės ligoninėj. Turėjo o- 
peraciją. Ji yra narė Šv. O- 
nos draugystės. Priklauso 
ir prie moterų choro. Visos 
narės draugystės ir choris
tės linki Onutei greit pa
sveikti.

Waukegane dabar 
mas vajus nupirkimui ciga- 
retų Amerikos kareiviams. 
Vaikučiai, kurie išnešioja 
kasdieninį laikraštį (Wau- 
kegan New Sun) ėjo per na
mus rinkdami. Surinko apie 
$2,400, už kuriuos bus ga
lima nupirkti netoli 1,000,-, 
000 cigaretų. Vaikučiai dė
koja visiems lietuviams už 
gausią auką. Ir iš lietuvių 
randasi vienas vaikutis, ku
ris gana daug surinko au
kų. Jam už tai buvo suteik-

_ _ „ ta dovanėlė. Jis yra Victor i
Dept. Birželio 28 d. gavo Jonaitis, 1111 Victoria St., i

veda-

Pusmetiniai susirinkimai, 
pradedant šiuo sekmadieniu, 
bus laikomi visų vietos ka
talikiškų draugijų: šv. Bal
tramiejaus, šv. Antano, šv. 
Juozapo, Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo ir šv. Onos. 
Nariai turėtų skaitlingiau 
atsilankyti. Enrikas

buvo

labai

Kazimieras Burba, gyve
nąs 914 Prescott St., 
nuvežtas birželio 25 d. į Šv. 
Teresės ligoninę. Jis
sunkiai susirgęs. Jis yra vi
sų Waukegan lietuvių žino
mas, nes priklauso prie vi
sų katalikiškų draugysčių 
ir taip pat parapijos reika
luose visados darbuojasi.

Frank Adamski, gyvenąs 
1426 Dugdale Rd., irgi ran-j 
dasi Šv. Teresės ligoninėje. 
Jis yra narys Šv. Vardo dr- 
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BERLAND'S
MALEVO6 IR SIENOMS 

POPIERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRU6IAI 
POP1KRĄ APKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

i

Rocktcrde šiuo metu la
bai trūksta Eyd^taiu. Susir-

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDhUS GALUS iš ne niunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
DR. VAITUSH, OPT

LIETUVIS

Sveikinam Povilą, žymų 
Rockfordo lietuvį, vardadie
nio proga, ir linkim geros 
sveikatos.—

i

7

3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778
__________________ r

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
so trumparegystę ir toliregystę. 

, Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainas pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurte nenriimami 
karo aviacijos skyrių iš priežas- 

■ ties spalvų neregėsimo — (eolo/ 
i blindness), kreipkitės prie manęs 
! Apsiimu išgydyti.

------- ------------------------------- --------U;
DID1C1.IS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO MIZI KA

LINI U INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEI6PARDUOTL
TŪBOS, CLARINKTAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su “cases” — ,35.00, $37.50,
$45.00 ir $71.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAi, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.C0. BASO Už- 
DKNGALAS — $12.00. SMICE- 
LIAI SMUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50. $3.00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virt
ini nėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $23.50, 
$25.00 ir $50.00. PEDAL8, HI- 
BOYS. CYMBOLS. i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir G ui taroms.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 MaxweD St., Chicago

----------------------------------- ------------- 11

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
Jonaičiai labai smagią 

naujieną išyirdo iš Nav^

t

■

I

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
•urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
<ENIAUSIA EB 2YMLAU8IA LIETUVIŲ FINANSINt {STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Pataroarimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALVMET 411« Jm. M. MmmS, Stc’y. S2M BO. HALSTED ST.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

/

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOGĄ DABARTINĖMS 3EMOM8 - 

NUOOMOO BATOMA
You
Cm
Be
Sare 
of

t

I

I

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

DE. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETBISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI )

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAI

OR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų teL PROapect 1930

rta

i i Llt1EHAL EARNIMG5

— telkta — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Spedaliznoja

Tame!
Nebūkit aupaa- 

člotl neranirlKla 
pakinkliais. Gy
venkit lIuoM nuo 
patrūkimo bsdoa

— S P E C I A L —
ISklrpklte AJ skelbimų ir prisuo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — EI^KTROS VEIKIMO 

IAMANKKTTN1M4
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmcntų. 

NĖRA KO GERESNIO Už

Creeter of Custotn Appliancas for D yra

S4 S. STATĖ, RM. »IO, STA. 41M
Mly 10 A.M. TU 5; Mm., Frt. Tll • r Jf. 

teSorday Tll 1, Sunday SUS.

SU yra ■poelaiu gaminimo bandymas tr 
aobua kitom laikraiėtaom. Taipgi. SU 
pasiaiymas nebus atkartota*

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVLMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius 

DABARTINE 
DTVIDENTŲ 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’YS
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

I

TeL YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždaryta*

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

Tel. REPnblic 7868
K< 4

Ofl*M ir Akinių Dirbtuve 

3401 SO. HALSTED 8T.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik vien* pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jaa. leipdami 
Uegsaminuotl jas modernUalu-UHia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

prirtukluH’ akinių, kurie pabalina 
via* akių M«cnpUn*. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smslana, Jr.

OPTOMKl RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampe* l$-toe 
Telefonu: OAMAL OftM, Otcagt 

omao VALAJTDO8: 
Kaadim >;»• a. m. iki g:gi p. m. 

Trečtag. ir a. aa.
T:»> » m.

Ofiso teL VIRginia 0036
Retideiicijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir B—8:30 F. lt

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel YARds 5921.
Ees.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 0257
R«. teL: PROspect 6659

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

RegldancŲa: 6600 So. Arteman Are. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

6 Iki 9 vaL vakar*.

TeL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

I

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniui,

I

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRginla I88e

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua lubos)

TeL MUhray 2880 Chicago, Tll
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ik) 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki U vaL dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
• Šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fUkmadieabde pagal mudtarfana.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to»

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę — 
yra kilnus žmogus.

ir
tas
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SHEBOYGAN

VYRAI

Mums Reikia Vyru

WANTED — MOTERYSWISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS T.iViai-iia naeialrolVko

Dievo Kūno oktavoj Mi
šios šv. buvo laikomos prieš 
išstatytą Šv. Sakramentą. 
Visos dienos buvo gausios 
atlaidais tiems, kurie išpil
dė bažnyčios įsakymus.

» ♦ »

Parapijos vakarinė mo
kykla jau prasidėjo. Vaikų 
abiejų lyčių susirinko 50. 
Pamokos kasdien tęsis dvi 
valandas — nuo 9:30 iki 
11:30. Trečiadieniais ir šeš
tadieniais mokoma lietuviš
kų poterių, giesmių ir dai
nų. Klebonui mokyti vaikus 
padeda Ruth Baranauskaitė, 
kuri šįmet baigė Foly Name 
•mokyklą su pasižymėjimais.

♦ * *

Parapijos piknikas pasi
sekė. Visiems, kurie darba
vosi, kad piknikas pasisek
tų, ačiū.

Liberija pasiskelbė nepri-
Birž. 23 d. įvyko metinis klausoma respublika 1847 

Sodaličijos susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba. Elena 
Cinelytė, pirm.; Ona Gelbu- 
džiutė, vice-pirm.; Karolina 
Dabrauskiutė, rašt.; Lucia 
Aldžikauskiutė, ižd. Po susi
rinkimo turėjo “party”. Prie 
progos reikia pažymėti, kad 
17 Sodaličijos narių yra na
rėmis Naktinės švč. širdies 
Adoracijos Lygos. Viso mū
sų parapijoj yra šios lygos 
42 nariai, šios lygos nariai 
apsiima vieną valandą, kas 
nori ir daugiau, į mėnesį 
praleisti maldoje. Galima 
pasirinkti bile valandą nuo 
10 v. vakaro iki 5 vai. ryto. 
Norintieji įstoti kreipkitės 
pas kleboną.

♦ * *

i metais. Jos teritorija apima 
45,000 kvadratinių mailių 
plotą. Gyventojų ji turi 
1,500,000. Tai yra vieninte
lė negrų nepriklausoma res
publika Afrikoje.

Atminties laikotarpis
Vienas Londono daktaras 

sako, jog geriausiai žmogus 
atsimena, kai jis turi 11, 12, 
13 ir 14 metų amžiaus.

Daktaras, kuris gydo vai
kų ligas vadinasi pediatras.

S

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” M IKI .P VANTKD 
ADVERTISTMG DEPARTMCTJ 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisų.
. F.DGEWATER BE ACH HOTEL .

■ 5349 Sheridan Rd.

Kitas parapijos 
piknikas bus rugsėjo 5 d. I 
toj pačioj vietoj, Shooting 
Park.

Baliavojimas ir.... 
bonų pardavinėjimas

Philadelphia. Pa. — Sek
madienį, 27 d. birželio “Lie
tuvių Muzikalio Namo” kam 
bariuose įvyko to namo ben
druomenės narių privatus 
balius; sykiu buvo ir karo 
bonų pardavinėjimas. Ko
kios buvo sėkmės tos pra
mogos tikrai neteko sužino
ti, bet, manau, neblogos ir 
turbūt bonų parduota. Mat, 
dabar toji bendruomenė yra 
skaitlinga nariais, nes pas
taruoju laiku prisidėjo dar 
ir gana skaitlingas nariais 
Lietuvių Ūkėsų Pašalpos 
klubas.

Jureivis. buvęs parap. iž
dininkas, Alfonsas Radze
vičius: kareiviai Pranas Į
Adomavičius, Albinas Mar
kevičius buvo parvykę ato-1 
stogų. A. Markevičius baigė 
Coast Guard Signal mokyk
lą laimėdamas pirmą dova
ną. Klemensas šlapikas ir 
Edvardas Skeris perkelti už 
Vandenyno. Klemensas 
dasi šiaurės Afrikoj.

♦ * *

Įvairių rūšių gėlė
Gėlės vadinamos orchids 

yra daugiau kaip 1,000 rū
šių. Toji gėlė auga Hava
juose.

DIRBTUVES PAGELBININKAM 
Pastovūs darbai su proga jridirbimo. 
Diena ir nakti šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminrim ta patį pro
duktų ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite j 
PersonneI ofisų.

1409 S. CICERO AVĖ.

ran-

Papūgos draugė
I Paukštis vadinamas 
nah yra panašus kalbėtojas 
kaip ir papūga.

šv. Vardo Dr-jos naujoji 
valdyba: Pranas Daugirda, 
pirm.; Charles Schultz ir 
Ed. Markevičius, vice pir
mininkai; Peter Norris, ižd.; 
Vincas Kudirka, sekr.

Koresp.

Sala be rupūžių
Taip vadinamoje saloje 

Isle of Man, kuri yra Airi
jos jūroje, nesą nei gyvačių, 
nei rupūžių.

Daug indijonyi

Jei jau eina kalba apie
baliavojimą, tai reikia pri- Apie 90 procentų gyven- 

tojų Bolivijoje yra indijo- 
nai.

minti, kad savaitę anksčiau 
buvo suruoštas baliukas lei
dėjui vietos lietuviško mėn
raščio “Lietuvių Naujienos” 
Juozui Gusčiui pagerbti. Jis 
gyvena adresu: 332 N. 6th 
St. Pointbrizėtis

my-

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

THE CIJNTON CO.
1210 Elston Avė.

Aigiptietės seniau 
dažęs

DIE CASTERS 
REIKIA

da-Lipstikai ir paišeliai 
žyti antakiams moterų buvo 
žinomi jau Kleopatros die
nomis, tai yra prieš Kris
taus gimimą.

Gydytojas, kuris gydo šir
dies ir kraujo cirkuliacijos 
ligas vadinasi kordiologas.

Gydytojas, kuris gydo vi
sokias odos ligas vadinasi 
dermotologas.

Įvairiai vadinama
Nuo 1535 metų iki 

metų Quebeck provincija, 
Kanadoje, buvo žinoma kai
po Naujoji Prancūzija. Nuo 
1763 metų iki 1790 metų ji ^mt^t^e.1 
vadinosi žemutinė Kanada, j 
Nuo 1791 metų iki 1846 me- 

Šv. tų vadinos Rytinė Kanada.

1763

Lietuvių leidžiamas 
žurnalas anglų kalba

(LKFSB) Lietuvių
Juozapo parapija Waterbu-jo nuo 1846 iki 1867 metų 
ry, Conn. leidž.a paveiks- vadinama Quebec.
luotą šv. Vardo draugijos 
biuletenį.

i

LONDONAS, liepoos 3 — 
Vichy radio šiandie paskel
bė, jog New Yorko arkivys
kupas Francis J. Spellman, 
kuris paskutiniuoju laiku 
lankė Amerikos kariuomenę 
užjūryje, orlaiviu atvyko 
Madagaskaran.

11 amžiuje
Stavangerio katedrą, kuri 

yra gražiausia Norvegijoje, 
pastatė vienas bretonas 11

PIRKITE KARO BONUS!;
A
7.

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DDE 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
Darbų Dabar

DĖL

DRAFT EXEMPT 
VYRŲ

i

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

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 nuprasti darbai svar- 
bioi pramonei*1. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite j ofisą.

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

(Division St. netoli Elston Avė.) i
VAIKINŲ IR VYRŲ

Reikia nrie darhu lankstvti nonieri- 
nius boksus. Reguliari’ algos pakė
limas. Diena ir nakti š’ftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
poniat

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

dirbtuvėje.
J

rnr'-
dirbant 6 dienas j

4R valandas 
valandas. Naktinio šifto

WFLDERIŲ — 15
Reikia 100<% 
Dieno* šiftai.’: 
savaite,
kėt už 52 
darbai: 5 naktvs i savaite. 45U vai. 
darbo ir gausit mokėt už 5? valan
das. Pastovūs darbai, be atleidimo.

E. M. WEYMER CO.
2820 W. Grand Avė.

SHEKT MFT4T, JIARRTNTVKAT — 
SHEET METAL PAGELBTNTNKAT. 
Puikios d°rbo salvgos. 40 e>l*n<lll 
į savaite, laikas to nūs*- už virš’aikj.

J. 'f. schuler company
2428 N. Asbland Avė.

MOLDERIŲ
(SYNTHETIC GUMUI)

PAKERIU 
DŽENITORIŲ 
MATERIAL 
HANDLERS 

100% KARO DIRBTUVE
RET BT’S

TAIKOS LAIKŲ ATEICIA
48 iki 60 vai. i savaite 

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

DIRBTUVES 
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Karo Darbai
J.aiVns ir
Atsišaukit
CHICAGO

į.am

Daugiau 

Gamybos

Kareivių

REIKIA

MERGINOS
TTfesidirbkit t’6 j savaitę laike mo
kinimo welding amato Algos pa
kėlimas oo 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNDLD SCHWTNTN fr CO. 
1718 N. KTT.DARE AVĖ.

BELMONT 4720

DĖL
/

FOOTE

BROTHERS

GEAR

&

MACHINE

CORP

Jūs
Galit Juos Sugrąžint

Daug Greičiau
Pagelbstint Gaminti

Svarbias Karo Dalis
Reikalingas Mūs Kareiviam 

ANT

Visų Kovos Laukų

Stokit Į
KOVĄ

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

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

351 W. Chicago Avė.
REIKIA TARNAITĖS — prie abel- 
no namu darbo. Trys suaugu’! šei- 
nrmie. Savo kamharvs. Vakarais ne
reikia dirbti, sis 00 i savaitę. Pa
šaukit—BEVERLY 2047.

VYRAI IR MOTERYS

TUOJ AUS REIKIA 
DARBININKŲ

All-”round maintenance tnataisy- 
mui) vvro kuris moka kiek nors 
kamentervstės ir tt. ir taipgi dvi- 
iu skalbykloi moterų prie manėte 
darbu ir moterų nrie apvalymo 
kambarių. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite i—

LORETTO HOSPITAL
R45 R. C^nfrol Ava. 
Tel. MANsfteld 4300.

VYRŲ 

MOTERŲ
DIRBTUVĖS DARBAMS 

100 et K ARO DIRBTUVĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

48 VALANDŲ SAVAIT® 
PASTOVUS DARBAI

Gera mokestis — bonai — ekstra 
mokestis dirbant naktimis.

I. C. transnortaciia iki mūsų 
dirbtuvės.

BENNETT

dirbtuvę Iįjss^

ANDRIUS MARCINKUS

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Gyveno 1516 So. 49th Avė., 
Cicero. III. Mirė Liepos 1 d. 
1943m., 5 vai. vak.. sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoie. Kilo iš Ma- 
riampolės apskričio. Skriau
džių parapijos. Kuprių kaimo.

Amerikoje Išgyveno apie 25 
metus. »

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Magdal^nų (no tėvais 
KairukčaitS); sūnų Jonų, mar
čių Eleanore ir jų šeimų; 
dukterį Jean; seserį Elzbietą 
Milauskienę fr jos šeimų ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
brolius Antanų ir Juozapų ir 
seserj Kastulę.

Velionis priklausė prie šv. 
Antano ir Cicero Lietuvos Ka
reivių draugijų.

Kūnas pašarvotas Antanas 
B. Petkus koplyčioie. 1410 S. 
50th Avė., Cicero. III.

iAldotuVės |wks antradienį 
Liepos 6 d. 1943 m. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
tas ) šv. Antano naraptio* 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos Pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldu bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu* Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę:

Moteris, Sūnus. Dnkft\ 
Marti, Resno ir GimitaM.

Laid. direktorius: Antanas 
B. Petkus. Telef. Cicero 2109.

Puikiausios Darbo 
Sąlygos

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Dabar dirbanti karo pramonėse 

nebus priimti

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

MFG. CO.GERA
PAMOKOS JUMS BESIMOKAN

TIEMS GERA AMATA PRIE
NAUJŲ MAŠINŲ. 11 C. Tracks ir Little CaJurret River

---------- ‘Privatinis takas nuo I. C. 147th St. 
Malonūs Poilsio Kambariai \ stottes iki dirbtuvės.

Chicago, III.

MOKESTIS IR PILNOS

MODERNfiS PRAUSYKLOS
Šviesūs, Vėsūs 

Darbo Kambariai
CAFETERIA

ATOSTOGOS APMOKAMOS

NELAIMES, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Atneškit Gimimo Liudijimą
DABAR DTRRANCTOS KARO 

PRAMONĖSE NEBUS 
PRIIMAMOS

14600 Princeton Avė.

PARDAVIMUI

NAMAS PARSTDUODA—Mūrinis 3 
aukštų 3 fletai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 3 kam
barių. Atneša $100 i menes rendos. 
Kaina $8.000. Kreipkitės:

2302 S. LEAVITT ST., 
SEELEY 5387.

ATRASTA FOUND

RASTA. PINIGINE, apie 1H mėne
sių atgal šv. Kazimiero kapinėse. 
Kas prarado lai atsižaukia prie — 
JUOZAPO LELEIKIO. adresu 6939 
S. WASHTENAW AVĖ.

nusė virš valandų, 
kasdien po 8 vai. ryto.
RAUDIDE MFG. CO.
N. Elston Avė.

Employment Ofisas 
5219 S. Westem Blvd.

MEDŽ'O DIRBIMAI
Reikalingi StUkers. •T’-'mmer’. r>ip 
sawv<'rs. Roųt?'-’. Boring macLine 
banda G^r-> m"k^tis, pastovūs dar
bai. Atris-, t

KROU. BROTHERS
1801 S. Mi-higan Avė.

A-l MACHINISTO
SVARBIAI PRAMONEI

Ali around imintRnance '^vro nrie 
darbu senai 'steir+oie dirbtuvėle. 
Gera mokestis, laikas ir pusė 
viršlaiki.

Atsišaukite
THE ARIDOR CO.

3428 W. 48th PI.

už

• HOUSEMEN
į Reiknlinri birbti privatiniame kliu

be. Atūžaukite

UNION CT.UB OF CHICAGO
312 S. Fctleral St.

HEUP TOANTED — MOTERYS

PUIKI PROGA 
DĖT, 

MERGINU IR MOTERŲ 
Dirbant draugiško! retall krautuvėj. 
Mes išmokinsim jumis įdomu par
davimo dnrha ir nrnd^’lm su gera 
alga. Atsišaukite tuoiaus.

NFICNFP RROS., INC. 
1343 Miltvaukee Avė.■ _____ •____ _______

PEIKTA TVOJAJ'S pat'-rurio* VET- 
TERKOS ro*tarnne. šventadieniais 
dirbti nereikia. 8 vai. darbo i dienų. 
Atsišaukite ): 760 W 3 Iri STREET.

OFISO VALANDOS
KASDIEN 8 30 Rvto iki 5 Poniet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių

Feeders ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUR OF CHICAGO
312 S. Federal St.

MERGINŲ — MOTERŲ 
■Reikia nrle darbu lankstvt! popieri
nius baksus. Reguliari’ algos pakė
limas. Diana ir naktj žiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ 
MOTERŲ 

Prie Naktiniu šiftu
4 pp. iki 12:30 ryto

• 60Wc I VAL. PK\D»IOJE 
66c PO 80 DIENŲ

48 Valandų Savaitėje
LAIKAS IR PUS® PO 40 VAL

Atneškit Gimimo Liudijimą

IOHN F. JELKF. CO.
2650 W. Polk St.

Lietuvis nušovė 
7 naciu lėktuvus

(LKFSB) Sergeant pilot 
Pr. Januškaitis (jis kitaip 
dar vadinasi Frank Camp- 
bell), Škotijos lietuvis lakū
nas, buvo apdovanotas me
daliu už narsumą. Jis tėra 
tik 22 metų amžiaus, bet 
jau jam pavyko nušauti 7 
nacių lėktuvus, o kitus 7 jis 
yra gerokai apgadinęs. Dau
giausia jis pasižymėjo kau
tynėse šiaurės Afrikoje. Jis 
prieš pora metų yra stojęs 
savanoriu į aviaciją. Vos 
baigęs paskutinius kvotimus, 
jis jau dalyvavo Dieppės a- 
takoje. Atvykęs į Afriką ir 
pirmą kartą išskridęs į kau
tynes, jis nušovė F W 109 
vokiečių lėktuvą ir pašovė 
kitus du. Jo vyresnysis bro
lis jau pusantrų metų, kaip 
Afrikoje. Anglijos lietuviai 
džiaugiasi, kad juodu abu 
yra geri katalikai.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

OFISO VALANDOS 
KASDIEN 8:30 Ryto iki 5 Popiet 

SEKMAD. 9 Ryto iki 2 Popiet

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

. OPERATORIŲ
Prie linirln needle mašinų. Oeri pra
dinė mokeMi*. pastovu* darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!
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prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama 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
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mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 3L 1916 at Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879.

Nepriklausomybės Dieni švenčiant
DARBU IR KRAUJU IŠPIRKTA LAISVĖ
Liepos . Ketvirtoji Diena, mūsų, krašto gyvenime yra 

didelė diena, didelė tautinė ir valstybinė šventė.
1776 m. liepos 4 d. gimė Jungtinės Amerikos Val

stybės, paskelbus didįjį, reikšmingąjį dokumentą — 
Nepriklausomybės Deklaraciją.

Tai, kas įvyko lygiai prieš 167 metus, įvyko dėka 
didelio darbo, ryžtingumo ir pasiaukojimo tų, kurie 
troško savo kraštui, sau ir savo ainiams laisvės ir ge
rovės. Tą laisvę mums savo krauju, ašaromis ir ne
apsakomais vargais išpirko. Jie kentėjo, kraują liejo 
ir žuvo, kad mes galėtume gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu.

167 metų. Laikotarpyje Amerikos laisvei ne vienas 
pavojus gręsė. Ir karai su kitomis valstybėmis, ir civi
linis kara3, ir didieji ekonominiai bei finansiniai sukrė
timai. Tačiau krašte subrendusi laisvės ir nepriklau
somybės sąvoka, naujo pasaulio piliečių dinamizmas, 
išaugęs iš dėkingumo pirmųjų laisvo krašto tėvų pa
siaukojimo ir pašventintas pirmųjų kovotojų krauju, 
atblokšdavo šalin gręsiančius pavojus ir po kiekvienos 
kovos Amerika išeidavo dar vieningesnė ir dar ga
lingesnė.

PRIEŠAS NIEKUOMET NEBEDRĮS GRASINTI

1941 m. gruodžio 7 d. mūsų krašto padangė ir vėl 
apsiniaukė. Kraujo ištroškęs Japonijos militarizmas, 
degąs pavydo ir keršto ugnimi, iš pasalų užpuolė Jung
tinių Valstybių teritoriją. Jis degino, skandino, griovė, 
žudė. Bet laisvas Amerikos pilietis, paveldėjęs iš savo 
bočių drąsą, savo krašto meilę ir mokąs dirbti ir au
kotis, reikale ir savo galvą guldyti, paėmė japonų 
mestą pirštinę ir ją smogė jiems atgal į veidą. Skau
džių valandų, tiesa, pergyventa, nes pasalingas gel
tonasis slibinas netikėtai mūsų kraštą užpuolė. Bet, 
iš paskutiniųjų dienų karo eigos matome, kad priešas 
ne tik bus nugalėtas, bet ir tiek sutriuškintas, kad jis 
niekuomet daugiau nedrįs grąsinti laisvam Amerikos 
piliečiui ir mylimam, nepriklausomam jo kraštui.

UŽ KITŲ TAUTŲ IR VISŲ ŽMONIŲ LAISVŲ

Per 167 metus laisvo ir nepriklausomo gyvenimo, A- 
merikos žmogus tiek pamilo savo bočių sukurtą de
mokratinę santvarką, kad jis, krikščioniškos artimo 
meilės vedamas, užsimojo eiti į pagalbą ir kitų konti
nentų pavergtiems žmonėms, jiems savo stiprią ranką 
paduoti, juos išlaisvinti.

Amerikos pagalbos dėka 1917-1918 m. buvo nulaužti 
ragai teutonų militarizmui ir imperializmui ir išlais
vinta eilė tautų, kurios šimtmečiais vergijos jungą 
vilko. Išlaisvintųjų tarpe buvo ir mūsų tėvų kraštas 
Lietuva.

1938 m. Europos padangė ir vėl pradėjo niauktis. 
Pradėjo siausti diktatoriai. Pavergę savo žmones, jie 
puolė savo kaimynus, jie pavergė keliolika valstybių 
ir šiandien čiulpia jų gyvybės syvus. Visų pavergtųjų 
išsilaisvinimo viltys nukrypsta į Ameriką. Garbingasis 
Dėdė Šamas tiesia savo stiprią ranką per plačius van
denynus1 ir juos vaduoja.

Ir išvaduos!

AMERIKOS LAISVAS ŽMOGUS PUSIAUKELY 
NESUSTOS

Išsijudinęs į darbą ir kovą Ame/ ikos žmogus pusiau- 
kelyje nesustos. Jis žygiuos tol, kol nacizmo ir fašiz
mo siaubui nebus nusuktas sprandas ir kol visoms 
tautoms, visiems pasaulio žmonėms nesusidarys gali
mumai gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, nau
dojantis keturiomis laisvėmis. Amerikos lietuvis ne
abejoja. kad Lietuva taip pat bus išlaisvinta.

DIDŽIOJI DEKLARACIJOS REIKŠME

Minint Liepos Ketvirtąją, reikia pasakyti žodį kitą 
ir apie Nepriklausomybės Deklaraciją, kurion jos au
toriai ir Jungtinių Valstybių steigėjai sudėjo savo iš
mintį. Keičiasi laikai, bet nesikeičia jų patiesti val
stybei pagrindai. Jie yra amžini.

Jie yra amžini dėl to, kad Deklaracijos autoriai ne
aplenkė Dievo. Jie su dideliu įsitikinimu ir net giliu 
tikėjimu pasakė “Visi žmonės yra sutverti lygiais”. 
Jie nedarė skirtumo tarp rasių ir lyčių. Jie sakė, kad 
žmonės yra sutverti lygiais ne žmogaus asmenybe, 
kaipo tokia, bet bendra Dievo įsteigta prigimtimi. 
Žmogiškoms teisėms jie padėjo rimtus pagrindus, 
pabrėždami, kad visi žmonės “paveldėjo neatimamas 
teises’’ ir jie išvardino — laisvę, nepriklausomybę ir 
gerovės siekimą.

Įvairios rūšies “izmai” jau nuo seniai įvairiomis 
priemonėmis siekė sugriauti tuos pagrindus, kurie bu
vo patiesti ir įgyvendinti Amerikoje. Pastaruoju lai
ku demokratijos priešai ir ginklu stengiasi jos pagrin
dus sugriauti, žmones padalinti į klases (į valdytojus 
ir vergus, kaip yra Vokietijoj, Italijoj, Japonijoj ir 
kituose diktatorių valdomuose kraštuose).

Bet jų pastangos yra tuščios. Ne tik čia, Ameriko
je, išsilaikys Nepriklausomybės Deklaracijos dvasia iš
ugdyta demokratinė santvarka, bet daugeliui pasaulio 
kraštų po šio karo ji pasidarys gyva inspiracija su
kurti tokį laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, kokiu 
gyvena Jungtinių Amerikos Valstybių žmonės.

Paremkime savo dienraštį .

Per keletą savaičių mūsų dienraščio administracija 
ragina lietuvių visuomenę atvykti į “Draugo” vasarini 
pikniką, kurs bus rytoj Bergman’s Grove.

To administracijos raginimo ir kvietimo, rodos, tu
rėtų užtekti.

Tačiau ir redakcija neiškenčia savo trigrašio nepri- 
kišusi, nes reikalas yra svarbesnis, negu galima sau 
įsivaizduoti.

Lietuviškos spaudos vaidmuo .šiandien yra begali
niai svarbus. Juo daug remiasi mūsų organizuotumas, 
religinė ir tautinė veikla ir net, drąsiai sakome, tau
tinės gyvybės išlaikymas.

Dienraščio skaitytojai gali sau įsivaizduoti, kad šiais 
karo laikais, visiems reikmenims keleriopai pabran
gus, dienraščio leidimo našta yra pasidariusi sunki. 
Tą padėtį reikia vertinti ir išvadą iš jos padaryti; Iš
vada gi tokia: be reguliaraus užsimokėjimo už prenu
meratą, skaitytojai ir kitais būdais savo dienraštį pa
remia. Ar ne lengviausias būdas — į dienraščio pra
mogas atsilankyti, nes tai surišti su poilsiu, su rekrea
cija.

Tad, kas tik galite, rytoj atvykite į “Draugo” pikniką.

Jaunimui į talką

Pirmadienį liepos 5 d. Vytauto parke yra tradicinė 
mūsų jaunimo — Lietuvos Vyčių diena. Dėl labai ge
rai žinomų priežasčių šįmet toji diena įgauna žymiai 
daugiau reikšmės. Atsižvelgiant į tai, kaip pastebime, 
ir programa rūpestingiau, negu paprastai, prirengta. 
Ji bus patriotiška, graži. Tad, kas liepos 5 d. nedirbs 
karo pramonės dirbtuvėj ar kitą atsakomingą darbą, 
teatvyksta į Vytauto parką. Pasilsės, drauge su jau
nimu Nepriklausomybės šventę paminės ir tuo pačiu 
parems organizuotąjį lietuvių katalikų jaunimą.

[SPAUDOS APŽVALGA |
Lietuvos žmonių kova

Vis dažniau susilaukiame žinių iš nacių okupuotos 
Lietuvos. Tos žinios savo ruožtu yra skaudžios, nes 
jos pasako mums, kad Lietuvoj žmonės kenčia ir me
džiaginį ir dvasinį skurdą, kad jie apiplėšiami ir per
sekiojami. Kitos žinios mus tuo ramina, kad nepaisant 
didelių persekiojimų ir suvaržymų, Lietuvos žmonių 
dvasia tebėra nepalaužiama ir juose kasdien auga di
desnis karingumas ir griežtesnis pasipriešinimas prieš 
okupantą.

Spaudos, agentūra (O.N.A.) vėliausiai praneša, kad 
ne tik Lietuvos, bet visų Baltijos valstybių gyvento
jai tikrai daug nesmagumų naciams pridaro. Pasiprie
šinimas vis stipriau suorganizuojamas. Dėl to vokiečių 
koncentracijos stovyklos esančios perpildytos. Jų pa
dėtis skaudi, šimtai jų miršta. Už tat kiti, matydami 
nelaimingųjų kančias, didesniu ryžtingumu kovoja prieš 
vokiečių okupaciją.

Į Lietuvos padėtį mes, amerikiečiai, turime rimtai 
atsižvelgti. Organizuokimės, dėkime visas galimas pas
tangas kuo greičiausiai išlaisvinti Lietuvą ir jos žmo- 
nfep.

Rašytojo Antano Vaičiu
laičio parašyta trumpa lie
tuvių literatūros istorija iš
versta ispanų kalbon.

Ją išvertė ir į vados žodį 
parašė Kazys Čibiras, šiuo 
metu gyvenąs Buenos Aires, 
Argentinoje.

Knygutė pavadinta — 
“Historia De Las Letras Li- 
tuanas”.

Pernai šią Vaičiulaičio 
parašytą lietuvių literatūros 
istoriją Lietuvių Kultūrinis 
Institutas išvertė angių kai-

ri, mūsų manymu, turėtų 
būti kuo plačiausiai plati
nama.

Ją po ranka turėtų turė
ti kiekvienas lietuvis inteli
gentas, moksleivis ir studen
tas.

•
Taigi, nors kukliai, bet 

vis tik ir Pietų ir Šiaurės 
.Amerikos padangės yra su
pažindinamos su lietuvių 
kūryba.

Lietuvių visuomenė turė
tų gausiai ir nuoširdžiai pa
remti tas mūsų įstaigas, ra
šytojus ir veikėjus, kurie 
garsina Lietuvos vardą pla
čiame pasaulyje.

Reikia neužmiršti, kad 
rašyti ir spausdinti knygas 
yra sunkus ir su didelėmis 
išlaidomis surištas darbas.

Bet jis yra būtinai reika
lingas.

•
Čekai, kaip pranešama jų 

biuletenyje, griežtai priešin
gi H a p; burgu aspiracijoms 
Austrijon. Tačiau jie prita
ria atstatymui Austrijos de
mokratiškais pagrindais. At
statyti tokią Austrijos val
stybę čekai net padėsią.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
liepos 3 d.)

Vokiečiai eina pagalbon 
Rusijai... Anot vokiškų laik 
raščių, Vokietijos vyriausy
bė nusprendusi įsimaišyti į 
vidujinius Rusijos reikalus. 
Ji pasiųsianti ten daugiau 
vokiečių kariuomenės ir pa
dėsianti numalšinti revoliu
ciją, kokia iškilo prieš Le
nino ir Trockio valdžią.

•
Popiežiaus malda už tai

ką... šventasis Tėvas Bene
diktas XV šv. Petro dieną 
nuėjo šv. Petro bazilikon ir 
ilgai meldėsi, kad -Dievas 
kuo veikiausiai sugrąžintų 
viso pasaulio žmonijai tai
ką, teisybę, artimo meilę ir 
brolybę.

Prohibicijos įvedimo klau 
simas-.. Vašingtone valdžios 
sferose karštai ginčijamasi 
dėl įvedimo krašte prohibi
cijos. Prohibicijos pravedi- 
mui priešinasi ir pats pre- 
žideutaa ftiUonas.

Įdomi knyga apie žymų vyrą
IŠĖJO KNYGA IŠ SPAUDOS APIE A. A. KUNIGĄ J. 
NAVICKĄ

“Kun. J. Navickas, jo gy
venimo asmens bruožai”. To
kia antrašte tik ką iš spau
dos jau seniai laukiamoji 
knyga. Knygą parašė kun. 
dr. K. Urbonavičius, vetera
nas literatas. Išleido TT. 
Marijonai.

Knyga yra patogaus 5x8

vieko gyvenimas nuo lopše
lio ligi grabo. Aprašymas 
pavaizduotas gausiai pa
veikslais.
ASMENS BRUOŽAI

^^pemnmFo ^Pjįhpaus- 
ko pieštas. , ;

Įžangoje, užvardintoje 
“Leidėjų Žodis”, Amerikos 
Marijonų Vadovybė dėsto 
priežastis, kurios paskatino 
ją leisti — knygą apie a. a. 
kun. Joną Navicką.

Pati knyga padalinta į 
tris dalis: Įvadas, Gyveni
mo Bruožai, Asmens Bruo
žai.
ĮVADAS

Čia trumpai piešiama lie
tuvių išeivijos Amerikoje 
organizuotoji ir TT. Marijo
nų atliktoji ir atliekamoji 
rolė išeivijos gyvenime. Ši 
dalis iliustruota TT. Mari
jonų pionierių ir provincijo
lų paveikslais.
GYVENIMO BRUOŽAI 
y * * ?. I

15 skyriuose, gyvai . apra
šomas a. a. kun. Jono Na-

Trečioji knygos dalis api
ma įvairių rašytojų straips
nius, kuriais keliama aitra- 
tėų Aun. J. Navicko parašy- 

knh.
J; N a viešo biografijos san
trauka/ kur chronologiniai 
pažymimi svarbesnieji jo 
gyvenimo įvykiai. •

Knygos ga.e randame ži
nių apie a. a. kun. J. Navic
ko vardo fondą, apie jo sta
tutą, dabartinę padėtį ir 
Fondo Narių ir Rėmėjų są
rašą.

Knyga išleista rūpestingai 
ir gražiai. Spaudos klaidų 
yra labai maža ir tos kny
gos gale atitaisomos. Pa-
veikslų knygoje yra 26.

Beje, knygos pradžioje 
pažymėta, kad šis leidinys 
yra “kukli dovanėlė Fondo 
Nariams bei Rėmėjams”, 
reiškia, knyga neparduoda
ma, o tik dovanojama tiems, 
kurie yra įsirašę arba įsira
šys į kun. Navicko Vardo 
Fondą Nariais ar Rėmėjais.

vn Bangia1', n^gn piknikas irPa cvioh padftairnię
Visokie* sninrai medaliai. 

visokip atzvinehmo žemaai, 
tai carisune burzuazmė, Ka- 
picausune uaba, tai tosios 
cacKos, kurias tiz durniai, 
Kapitalistų pakalikai nešio
ja ir jomis oidžiuojasi.

Ar žinote, tavorščiai, kas 
šitaip Lumočijo. Lietuviški 
baisavikai, kuomet eidavo 
šneaa apie vieno, kito kariš
kio apaovanojnno ordinu už 
pasižymėjimus. Taip jie šne
kėjo prieš karą.

O ar žinote, kaip dabar 
lietuviški balšavikai apie tas 
“cackas” šneka? Jie piestu 
stoja iš džiaugsmo, kad A- 
merika dviejų metų karo su
kakties proga, Sov. Rusijos 
atsižymėjusiems kariams į- 
teikė įvairių laipsnių meda
lių. Ant tos linksmybės An
driulis uždėjo net tokią ke
purę:

“Šių dovanų įteikimas dar 
labiau suartins abidvi di
džias valstybes”.

Kas sakė, kad balšavikai 
vierija į tai, ką vakar šnekė
jo ar rašė?

kad pinigų nždirbo tiek, 
kiek taikos metu būt nei ne- 
sapnavę. ’

Amerika, kaip žinote, 
daug karo lėktuvų siunčia 
Sov. Rusijai. Bruklyno liet- 
ruskis Bimba sako, kad iš
bandžius tuos lėktuvus rusų 
lakūnai pareiškę:

“Lėktuvai geri, ale jie tu
rėtų būt dar geresni.”

Vienas mano tavorščių, 
kuris dirba bomberių fabri
ke, sužinojęs tokią naujieną, 
pasakė:

Mano patyrimu, Amerikos 
bomberiai labai geri, tiktai 
Sov. Rusijos lakūnai turėtų 
būt geresni.

‘ ‘Saulė” figeriuoja, kad 
karė nėra kokiu tai pikniku 
— uždirbinėjimui didesnių 
pinigų...

Bet pamatysit, tavorščiai, 
po karo^ kad kai kam jis bu-

Kaimynė atėjus į svečius 
klausia mažo Jonuko:

— Jonuk, kuo tu būsi, kai 
užaugsi?

— Mažas kunigėlis...
— O ką tu veiksi būda

mas mažu kunigėliu?
— Darysiu dzingu link, 

dzingu link, dzingu link...
— Kur tu matei kunigą 

darant dzingu link, dzingu 
link?, dzingu link?...

— Bažnyčioje. Jis visuo? 
met, prieš išeisiant dideliam 
kunigui, pirmas išeina ir 
paėmęs už virvutės padaro 
su ant sienos pakabintu var 
pu: dzingu link, dzingu link, 
dzingu link.*
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šeštadienis, liepos 3, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

RIMTIES VALANDĖLEI
svetimų valstybių ir tautų 
įstatais neva tai būtų žmo-i 
nių didesnei gerovei?

Kiekvienas žmogus dva
siniame gyvenime apdova
notas pilna laisva valia. Ga
li rinktis tarp gero ir blo
go, tarp darbo ir apsileidi
mo, trumpai — tarp dory
bės ir ydo3. Kaip pasirenka, t 

jau gyvena, miršta, taip spren- 
pradėtą varžyti aštriais į- džiama jo amžina laimė ar 
Statymais, ar, tikriau sa
kant, taisyklėmis, nes pra- da žmogui rinktis, 
sikaltusius valdžia nebau
džia, tiktai grąsina — ga
lop neaišku kas turi vykdy- apkarpo pasivesdamas pik
ti įvairių pareigūnų skelbia
mus išmintingus ar paikius į 
nuostatus.

Tiktai šioje laisvės šaly
je atsitinka kad pati val
stybė skelbia įstatymus nu
rodydama kur slepiasi kil- jėlį nelabai palanki grąžinti 
pa neatsargiems, bet taip jam laisvės rinktis iš na.u- 
pat kur randasi spraga no- jo. 
rimtiems apsilenkti su ne
malonia 
be.

Argi 
asmens, 
pareiga 
čių laisvę patys nori ją su- vergai, o ne laisvi sutveri 
siaurinti, pakeisti griežtais mai. A.B.C.J

Rytoj minėsime Ameri
kos Nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktį. “Niekur 
nerasi tokios laisvės, kaip 
Jungtinėse Valstybėse’’, sa
ko atvykusieji iš pavergtų
jų kraštų žmonės. Jiems gy
venti naujose aplinkybėse 
esti tartum sapnas, iš ku
rio nenori pabusti.

Tą neribotą* laisvę

nelaimė. Dievas nors pade- 
laisvės

tačiau neatima.
Pąts žmogus savo laisvę

tos dvasios vergijai per nuo
dėmę, ydas, papročius. Nuo
dėmė labiausiai žmogų su
rakina, apkausto grandinė
mis. Piktoji dvasia kartą už- ■
valdžiusi neatsargų ousidė-

Amerikos nepriklausomy- 
įstatymų sunkeny- bę minėdami neužmiršk une 

(mūsų sielos ir valios lais- 
ne keista, kad tie vės. Pasilikime nepriklauso- 
kuriems skiriama mi nuo velnio žabangų, nes 

ginti brangią pilie- toje karalystėje vien tik

LIETUVOS VYČIŲ DIENOS GARBES VIEŠNIA
"T

KAIP NUVAŽIUOTI Į "DRAUGO" PIKNIKĄ!

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

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

Draugo" pikniko 
darbininkų dėmesiai

St. Fabijono trokas 
pikniko darbininkais 
žiuos į Bergman’s daržą 
madienį, liepos 4 d., 
“Drauge” namo 9:30 
ryto. Visi darbininkai 
šomi laiku susirinkti, 
nereiktų laukti.

t 
I

SUKILIMAS LIETUVOIE IR 
MURAVIOVAS KORIKAS

80 metu nuo 1893 metų sukilimo
(Tęsinys)

— Susitikę mūšyje rusas 
užsimojo sukilėlį, bst š.s 
capt už durtuvo; sukilėlius 
nori antrą ranka savo iešmu 
tą rusą perdurti, rusaa. vėl 
antra ranka sučiupo sukilė
lio iešmą. Na, ir tąsėsi, kol 
nepastebėjo būrio vadas 
Mackevičius, kurs raitas pri 
šokęs rusui galvą perkirto”.
VALANČIAUS SLAPTAS 
LAIŠKAS Į SUKILĖLIUS

mNK VIZGARD, Sav.

Didelis Pasirmkinias 
Namini?, Importuotu 

Ir Lietuvišku Gėrimu
Parduodame

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį

išva- 
sek- 
nuo 
vai. 
pra-| 
kad

Reng. Komisija

vė žemės) — 4.096; taip, 
kad iš viso tu. ėjo nukenteti 
».o61 žmegus, o kiek žmonių 
tuiėjo bėgti į užsienius ir 
nukentėti kitais būdais. Vien 
kuiugų žemaičių vyskupijo
je nukentėjo 107, kas suda
rė apie šeštą dalį visų vys
kupijos pasaulinių, kunigų, 
taigi daugiau, kaip 15%. Iš 
jų 67 buvo išsiųsti į Sibirą,;

Vienintelė Lietuvių 
Wholesale liquor 
įstaiga Chicagoje

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIEORNIA AVĖ.

Tel. REPubiic 1538—9
(T

Liej.*;. Jtuaice Barzynski iš WAACs, su savo tėvu gene
rolu Joseph E. Barzynski, pirmadienį, liepos 5 d., Vytauto 
parke Lietuvos Vyčių Chicago apskrities tradicinės šven
tės bus garbės svečiai. Patriotinėj programoj, minint A- 
merikos Nepriklausomybės sukaktį, ši panelė, ir jos tė
vas, kalbės į minią lietuvių suvažiavusių iš Chicago ir 
apylinkės miestelių.
-----------------------------------------------------------------------------  o 6 sušaudyti ar pakarti. “ 
išleido atsišaukimą, ragin- neralgubernatoriumi ir pa ve Kunigai Gargas ir Noreika1 
damas pasirašyti carui išti- dė jam sukilimą numaišmtį. buvo suimti besislapstą vie- X 
kimybės adresą. Vienas iš Muravjovas, visų p^rmą, pa- noJ trobelėje, ilgai kalinti M 
ilgiausiai išsilaikiusių suki- laikydamas valstiečių teisę į Telšių kalėjime, vėliau ka- 
lėlių būrių buvo kun. Mac- žemę ir žadėdamas jiems ki- riuomenė juos išvedė į mies- S. 
kevičiaus vadovaujamas, tų lengvatų, stengėsi juos 'tolio gnyklas, netoli kelio į- U 
Tai įdomi asmenybė. Kilęs sulaikyti nuo da.lyva.vimr> su Plungę, sušaudė, užkasė, o X 
iš neturtingų lietuvių šei- kilime. Sukilimo gi dalyvius raitelių būrio arkliai ir 1
mos, per vargą išėjęs į mok- ėmė sekioti griežčiausiomis kapą užmindž.ojo. 
sius, jisai labai giliai atjau- priemonėmis. Jo paties aps- Lietuvai laisvę atgavus, 
ti Lietuvos baudžiauninkų kaičiavimu, bemalšinant su- 
vargingą brūtį ir skelbė, kad kilimą buvo nužudyti 129 
jiems turi būti duota žemė žmonės, į katorgą išsiųsti 
ir žmoniškesnės gyvenimo 972 žmonės, į Sibirą — 1427 
sąlygos. Gal tas jį ir paska- į artimesnes Rusijos sritis

Į kariuo- 
ir menę 345, areštuota 864, iš- 

žio apskritas. Čionai iš Pet- sumuštas ties Biržais, ilgai tremta į Rusijos ūkius (da- 
rapilio atvyko gen. štabo ka vargino rusų kariuomenės 
rininkaa Zigmantas Siera- dalis, bet ir Mackevičiaus 
kauskas. Susidarė didesni grupės jėgos ištirpo. Paga- 
sukilėlių pulkai, tačiau jiems bau jį rusai sugavo basiren- 
buvo sunku- atsilaikyti prieš giantį persikeltį per Nemu- 
reguliarią kariuomenę, jų są į Prūsus ir nugabenę į 
būriai buvo išblaškyti, o Šie- Kauną pakorė. Kun. Mackevi 
rakauskas sužeistas pateko į čiui žuvus, kaip rašo istori- 
belaisvę. Pas’skirstę mažės- kn3 Šležas, pasibaigė ir su- 
niais būreliais sukilėliai dar kilimas.
slapstėsi miškuose. Vienas 
narsiausių sukilimo vadų

Prancūzai... nežada skubin
tis jums į pagalbą...” Toliau 
Valančius ravina pertraukti 
beprasmį kraujo praliejimą, 
gijžti į namus. Touau rašo:

— Pakol gi nesugrįšite na
mo, nekarkite nieko, ir ne- 
bauskite dėl to, kad kankini
mu meilės neįkvėps.te nie- 

~ kam ir prie savę3 nepatrauk
site...”

I

SIERAKAUSKIO IR KUN. 
MACKEVIČIAUS PULKAI

_.Jų fsekioti griežeiausiemis kapą užmindž.ojo. Vėliau,!

Į®
«S>M
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NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

Sukilime daugiausia daly-
Daugelis šviesesnių žmo- vav0 Kauno gubernija, gi tino taip aktyviai dalyvauti —1.529, atiduota į 

nių įsAimno, kad šią nelygią pirmą vietą užėmė Panevė- sukilime. Jo būrys, nors i 
kovą sukilėliams neįmanoma 
laimėti, todėl kuo greičiau 
ji pasibaigs, tuo bus mažiau 
kraujo pralieta. Tarp tokių 
buvo ir garsusis vysk. Va
lančius. Tarp jo dokumentų 
buvo rastas toas 
sukilėlius. Aišku 
nebuvo viešai 
Štai jo įdomesnės

— Netiktai mes, bet ir vi
sa Europa, matydama jūsų 
pasišventimą, stebisi ir

laiškas i 
kad jisai 
paskelbtas 
ištraukos:

Sl-

i

KAIP KORIKAS
MURAVJOVAS MALŠINOko: ach, kaip smarkiai šie buvo Kalinauskas, bet ir ji-;

’ že- saj jausdamas, jog sukili- SUKILIMU
Sy- mas pralaimėtas, norėjo, kad

būtų mažiau aukų ir patsai M. Muravjovą

vargšai kenčia dėl savo 
mės. Per kiaurus metus 
vendami ne namie, be mais
to, be apdangalo kiek siel
varto, kiek šalčio ir bado 
jie pritirsta. Nėra r 
mų. vaikai mano, jog jūsų 
pasišventimas begalinis, jog 
jūsų meilė mūsų krašto ne
apsakoma... Jūs būdami miš
kuose, girdite paj’.-.štelių 
čiulbėjimą, bat neskaitote 
laikraščių ir nežinote, kas 
darosi pasaulyje. Patys nu
manote, jog savo jėgomis 
nepergalėsite rusų. Iš savo 
dvivamzdžių galite užmušti 
vieną, ar kitą kareivį, bet 
kaipgi paimsite tvirtoves. 
Juk jūs neturite nei vienos 
armotos, neivienos armati- 
nės kulipkos, o nepaėmę tvir 
tovių ir nešvarę iš ton rusų, 
neužviešpatausite krašto.

Caro vyriausybė paskyrė
Vilniaus ge-

abejoji- I 
g jūsę!|

- - - - - ‘ - - - ~
GERKIT TIK GER£ ALį, padarytą Chicagoj. Visi 

ir mėgsta AMBROSIA Aly, bet, prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no YDCTAR. Šis Alus yra pagamintas ii importuotų 

j pirmo riišiev produktų

LEO NORKUS, Jr.
9ISTRIRUTOK

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Kainomis pristato į alines u iuurmo (wholesale)
; tas įstaiga*. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 

gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

jų 
kūnai buvo perkelti į Telšių ) 
bažnyčios šventorių.

Kun. J. PrunskisiS 
ts 

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

I
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už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1.

2.
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T\ KDJ "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
I**L***lL1 Nam? Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis?

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

✓
Į 
Į

I
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APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:30 valandos popiet

J

I

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie 

Įėję yra taip pat ir 
Maldos, Švenčiausios 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

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

"LAIVAS
2334 S. Oakley Ave« Chicago, III.

Kristaus Kančią. Knyge- 
Rytmetinė3 ir Vakarinės 

Marijos Litanija, ir kitot

Kny 
visai 
save

$

I i
i

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

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

Milijonieriaus užrašai. Kun. R. VVm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusL Gerais aptai.^aig 
Kaina .........................................-...................................

Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K. 
Matulaitis, M. 1. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina .........r............

Sielos Taigai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ........................................................................ ..

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

Karalienėm Prižadas. Mary T. VVaggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai jnš- 
ta. Kaina ......................................................................

Išpažinties Paslaptis. J. Spūmann as. Vertė B. Kasai- 
us. Jdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino uxrą žmumgžudj, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinu, 
paslaptis neleidžia jam pasakyU. 230 pusi. Kaina 

Šiene. Jėzau* Širdies intronizucija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., AL 1. U. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
pne svė. Jėzaus Širdies. Mažo tormalo. Audek
liniais aptaisais. Kainą ........... .............................i

2334 S. Oakley Avė.,

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

/ t

$1.00

$3.00

$1.5/

$1.00

$1.00

$1.00

50c

75c

35c

Chicago, III

- — 
Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Šeštadienis, liepos 3,. 1943

Tradicinei. Vyčių Diena-K of L Day
Dalyvaujant U. S. Gen. Joseph E. Barzynski ir Lieut. 
Eunice Barzynski

Išvažiavimas prasideda 11 vai. ryto. Patriotinė programa 3 vai. popiet. Dovanų valanda 7 vai. vakare. Tarpuose: dainos, žaidimai, vai- 
sės. Įžanga visiems liuosa. Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA

PIRMADIENĮ, LIEPOS (JULY) 5 D., VYTAUTO PARK 
Prie W. Il5th St. ir S. Crawford Avė.

7A
&

X

Visi traukiame j dienraščio "Draugo 
Fourth of July pikniką
PALIKITE SAVO RŪPESČIUS NAMIE, ATSIKVĖPKI
TE NUO SUNKAUS SAVO DARBO, PASILINKSMIN
KITE! ATNAUJINKITE SAVO SENUS SANTYKIUS, 
IR SUTIKITE SAVO SENUS DRAUGUS “DRAUGO” 
PIKNIKE. AUŠROS VARTŲ MOTERŲ IR MERGINŲ 
DRAUGIJOS NARES BUS ŠEIMININKES!

Nors šįmet nebus aktua
lių “fireworks” 'per Fourth 
of July, visvien “Draugo” 
piknike bus didesnių sensa
cijų už “fireworks”. Pri
plauks daugybė dienraščio 
“Draugo” rėmėjų. Iškils iš 
lietuviškų krūtinių daina 
garsesnė už triukšmingiau- 
sius “fireworks”. Kiek tai 
bus gero ūpo! Moterys — 
Aušros Vartų moterų ir mer 
ginų draugijos narės, šei
mininkaus. Bus skaniausių 
lietuviškų valgių — lietu
viškų dešrų, kopūstų ir bul
vių. Ar gali būti kas ska
nesnio?! Bus ir kitų skanių 
gardumėlių. Tiktai atvykite 
gerai išalkę. Pietų namie vi
sai nevalgykite. Skaniau pa- 
valgysite “Draugo” piknike. 
Šeimininkės yra pasiruošu
sios.

LIETUVIŠKA IR AMERI
KONIŠKA MUZIKA
- Jau ne vieno kojos trep
si pagalvojus apie lietuviš
kas polkutes! “Draugo” mė 
giamieji muzikantai iš West 
Pullmano, Phil Palmer va
dovaujant, turi paruošę pla
tų repertuarą lietuviškų pol 
kūčių. Jauniesiems bus foks
trotai, seniesiems polkutės 
ir valsai. Galėsite šokti lig 
valiai.

TROŠKULYS BUS 
PATENKINTAS

Įvairių kolonijų baro pri
žiūrėtojai yra pasiruošę

Didžiausia Lietuviu ; 
Jewelry Krautuvė ;

I 
Parduodame Laikrodžius, Laik-1 
podėlius. Auksinius ir Deiman- ! 
tinius žiedus, Rašomas Plunka. ' 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-. 
MIAUSI AS • 
KAINAS.

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

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

r F reiviams. Taip pat nevažiuo-j 
kitę toli su savo automobi
liais, nes dabar valdžia 

bai varžo važiavimą.
SAVO ATVAŽIAVIMU 
PAREMSITE SPAUDĄ

“DRAUGAS” visados jums 
pasitarnavo, panašiai kaip 
ir jūs “DRAUGUI”, šį kar
tą taip pat neužmirškite at
važiuoti ir paremti “DRAU
GO” pavasarinį pikniką. Tai 
darydami jūs tiesioginiai ir 
finansiniai paremsita. Kuo 
didesnę paramą suteiksite 
jūsų katalikiškam dienraš
čiui, tuo geresnį patarnavi
mą apturėsite iš jūsų dien
raščio, tuo geresnių pageri
nimų galėsime įvesti. Jūsų 
parėmimas yra geras ir sau
gus investmentas, nes mes 
turėdami lėšas galime jums 
suteikti geresnį dienraštį.

la-

jums patarnauti. Kas norės 
“pap&o”, jo galės gauti. Bus 
ir kitų dalykų, kurie paten
kins troškulį. Bus ir “ice 
cream” kiek tik jo norėsi
te valgyti. Bus įvairiausių 
“sandvičių”. Gi gerai žino
te, kas geriausia su “sand
vičiais’
VIETOS PASILSĖTI

Be abejo pašokę, patrep
sėję, pavaikščioję norėsite
pasilsėti. Bergman’s Grove ■ V^^TI Į DRAUGO

, . . - PTKN7TK Ayra daug vietos. Kaip tai PIKNIKĄ 
malonu atsisėsti pavėsyje ir 
pasislėpti nuo karštos sau
lutės! Bergman’s Grove yra 
daugybė medžių, suolų L 
stalų. Ten susirinkę su savo *. 
draugais galėsite pasišneku- -galo linijos (prie

Kelionė į Bergman’s Grove 
yra trumpa ir patogi. Bile 

įr kuriuo strytkariu privažia-

čiuoti, pasikalbėti apie se
nus laikus ir linksmai pasi-; 
džiaugti. Gražus miškelis 
jus paslėps nuo saulės ato
kaitos.
NELEISKITĖS Į TOLIMAS 
KELIONES FOURTH OF 
JULY DIENOJ

Visos geležinkelių kompa
nijos prašo žmonių neva
žiuoti į tolimas vietas, nes 
visi traukiniai bus užpildy
ti. Daugybė kareivių vyksta 
namo praleisti keletą dienų 
pas savuosius. Traukiniai 
bus prisigrūdę. Sakoma, kad 
du trečdaliai Pullmanų bus 
užimti keliaujančių karei
vių Nevažiuokite į tolimus 
miestus, užleiskite vietą ka-

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

vus Cermak Rd., reikia va-

Ateitininkų susirin
kimo nutarimai

Gražus, saulėtas sekma
dienio rytas paskatino vi
sus ateitininkus skaitlingai 
dalyvauti susirinkime Doug- 
las Parke. Susirinkimą ati
darė pirmininkė Antanina 
Navikaitė, pažymėdama, kad 
tai yra pirmas šįmet susi
rinkimas atvirame ore ir. 
kad jame dalyvauja daug; 
svečių ir rėmėjų. Prezidiu- 
nuan buvo pakviestas pirm. 
A. Skirius ir sek. B. Van-1 
čytė.

Kun. J. Prunskis savo į- 
domioje kalboje papasakojo 
vėliausias žinias iš Lietuvos 
ir pasaulio lietuvių gyveni
mo.

pili jos (A. Navikaitės pus
brolis) ir dar keletą Kult. 
Jaun. Ratelio narių. Svečių 
kalbos buvo palydėtos triukš 
mingais valio. Per einamuo
sius reikalus buvo priimtos 
vakaro ir kelionės į Phila- 
delphia apyskaitos. Kun. J. 
Prunskio pasiūlymu vien
balsiai nutarta visiems atei
tininkams kariams pasiųsti 
po dovanėlę. B. Vančytei if 
W. Klemkai pavesta šias do
vanas nupirkti ir pasiųsti.

Liepos paskutinį sekma
dienį numatyta padaryti ek” 
kursi ją į “Sand Dunnes” 
Tai ekskursijai paruošti pl< 
nūs išrinkta komisija iš k 

Navikaitės, B. Skirienės i 
A. Skiriaus.

perkūnas ir žaibai raižė dar 
gų, tačiau svečiai ir nariai 
nesijudino iš vietų ir pro
tarpiais užtraukdavo links
mas dainas. Tiktai apie 5 
vai. vakaro smarkus vėjas 
atnešė lietų ir išsklaidė vi
sus iš parko. Susirinkimas 
buvo baigtas A. Skiriaus
bute — 1150 S. Mozart avė. atvirame ore.

Po susirinkimo dar pasilink-' 
sminta ir padainuota. Tik 
gaila, kad lietus sutrukdė 
pasivažinėjimą valtimis, ku
rios jau buvo užsakytos ir 
atve&os prie susirinkimo 
vietos.

Ateitininkų draugovė kas 
vasarą susirinkimus daro 

A. AT.

J

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti,

IŠPARDAVIMAS

Westera Electric), ten sėsti 
1 į La Grange strytkarį, ku
ris priveža prie pat daržo. 
Eleveiteriu taip pat galima 

važiuoti, būtent, Douglas 
Park eleveiteriu važiuoti iki 
48th Avė., čia išlipus sėsti į 
La Grange strytkarį.

Važiuojant autbmobiliais 
galima važiuoti iki Wash- 
ington Blvd., Madison St., 
Roosevelt Rd., arba Cermak 
Rd., į vakarus iki Des- 
plaines Avė., į pietus ir va
žiuoti iki Bergman’s Grove.

Neužmirškite! Visi pasi
matysime “DRAUGO” 4th i 
of July piknike, Bergman’s 
Grove, prie Desplaines Avė., 
No. Riverside, UI.

SPA.
i

Iš dalyvavusių svečių svei 
kinimo kalbas pasakė Lie
tuvos Piliečių Są-gos valdy
bos narys Petravičius, tik 
pernai vasarą iš Lietuvos 
atvykusi Aldona Bulotienė, 
kuri subrinkime dalyvavo 
su dviem jaunutėmis dukre
lėmis ir Rožė Mazeliauskie- 
nė. Be to dar dalyvavo šie 
draugovės rėmėjai ir sve
čiai: O. Aleliūnienė, Leščins- 
kienė, Stočkienė, Jonas Vil- 

1 kas su žmona ir dviem duk
terimis, Nebejonaičiai, Pet- 
ravičienė su sūnumi, Kęstu
čio choro pirm. Bronius Pi- 
vorūnas, svečias iš Philadel-

Nors susirinkimo metu 
virš galvų smarkiai griaudi i 

_______1 
f
IEXTRA! EXTRA!

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
-Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

I

f
NELAUKITE —

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Je! norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

I

F*k.*™dn, Rankini™ Laikrodėlių. Deimanto Žiedu. Elektrini™ Dul
kiu, Valyt™vu. S^rinesn. Ma+rasn. Sotu. Gaslni™ ir Anglinių Pečių, 
Uombi^acH™ P«»čin su Gazn ir sn Anglimis. Orų Parlor Setu, 
Kame*™ Focm Setu. Lktuviškn Rekordų, Kaldrų, Blan-
ketų, Kliionkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 TuM Philen Padiias prašiam'1 kabinete, naujos radi jos. k”- 

riom<! nere’Ma d1*0*” nriiongti ............................ $R9.50
g T»>hn PhiJm Chair SMe Radio. 1943 metu mMrii3 .... $89.50 
Radi>os su fonografu. kurios a™tomatišk«i načios ™°nnaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuri” noreikia nv’invti. 
™ž.....................................................................  $149.50 iki $<50 no

7“nith 12 *™bn, 1943 Padria su F. M., už........................$149 so
17 tnhn Me»«ner R«diia už ........................................................... $129 50
ifi t™hn R<utiia prašiame kabinete už ................................ $185.50
7eni*h 9 tnhn Consoles. ...................................................................... $72.50
rimslev. 10 *nbn F. M. Consnle ......................................... $149.50
Rhilen 11 tuhu Consoie. Rem^te Control ............................ $89 50
Gvar*™tnn*«s ner^^tos radijos Consolese po ................... $24.5A

Laik^dėlHi no ..................................................... .... $9 95
Miiifariški. rankiniai laikrMėlial. vvriški ir moteriški po $14.05 
W«temmof Rankiniai Laikrodėliai po ............................ $29 50
Rnlova. ir Fi<rin Laikrodėliai po ............................ $24.95 ir ank.
A™k«in5s Rašomos Plunksnos no .....................................  $2.10

Didelis nesirinkimas drimantinhi ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karo1”!, Sidabriniu šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetru F*stman M«vie Camera ................................ $40.50
10 mi”metrn Fastman Movie Camera su skūriniu keisu $90 50 
16 milimetrų Eastman Movie Proieetor $112.00
8 milimetru Eastman Movie Pmie^tor ............................ $55.00

Auksiniai žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
užaokvmo.
Ledinis šaldvtųv*® “Coolerator” atrodo gražiai, nedaryta*, už

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

TSTGYKTTE 2TEMINT PEČIU DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
roles Hot Blast Pačius už, ..................................*............. $19.50
PerceKin Moom’s Clrculating Heaters $59.50, $99.50, $119.50 
Gas Range Victor už ............................................................. $59 50
Rnnualow Gas ir Coal Pečiai po ......................................... $119 50
Original 4 su ražu. 4 sn anglims Skylės už ................. $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po........... ................ $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

J

LIETUVIŲ DIENA
MARIAHAPOLYJE

Liepos 4 d

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

mirusiuosius lietuvius Amerikos 
karo tarnyboje

KUN. A. MORKŪNAS, PIRM.
RENGIMO KOMISIJA

I

I

1%:

T»rnti ccfl snringsai rx> ........................................ $8.95 ir SU 95
Geri Vatiniai Matrasai no ...............................  $10.90 ir po $19 50
Pafrvs geriausi springs*! ir vatiniai matrasai po ........... $89 50
Vaikams Lovelės no $15.00. Vaiku lovelėms mat ras*! po $S 75

Rndriko milžiniškas stakas rakandų, nŽDirktu tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums aDsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materiiolo, 

gvarantnoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir no $195.00.
Už sena Parlor Setų duodame nuolaida. Taipgi jūsų narlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
do $12.95
150 3-šmotu Bedroom Setų po ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
125 5-šmotai Dinet+es po ............................... $39.50 ir $09.50
Didelės Sofos, Studio Couches po .................................... $42.50
9x12 Linoleum po ............................................ $3.95 ir po $5.95
4 jardu platumo Linolejos po ........................................ 89c jardui
Paprastos linolejos po .............................  32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ....................................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Sudrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
9

ant S lotų, 3 aukštai, viskas po vienu stogu, 
Baltas nuosava* namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE,
3409 S. Halsted St

4>

Žymūs Radio Programai leidžiami Sudriko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.
~ -------------------------------- "
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TTT.TNOTS 7

bonešio krikštynos įvyks 
šiandie 3 vai. popiet, Muni- 
cipal Airporte. Nors į aero
dromą publika nebus leidžia
ma. bet atsilankius iš tolo

po 
pa-

Susirinkimai

X Ryt bus šilta, bet Berg- 
man’s darže šilumos nebus 
jaučiama, nes šimtamečiai 
medžiai kaip kokiu stogu 
yra uždengę ir bufetą ir 
valgyklą, ir daugybę stalų, 
suolų. Nuvažiuoti į Berg- 
man’s daržą nėra toli labai 
lengva, Automobiliai gali 
stovėti namie. Gatvėkariai 
— Cermak ir La Grange 
priveža prie pat daržo. Val
gyti ir gerti darže bus vi
siems užtektinai.

kils į dausas.
Povilo Putrimo,
Cicero biznierio,

v _ zy-
na-

X
maus
me ryt vakare eilinis Cicero 
Vardinių klubo mitingas. Ka 
dangi Putrimas yra Povilas 
ir klubo prezidentas, todėl 
mitingas baigsis iškilmingai 
ir su visokiais pagražini
mais.

Bridgeport. — Dr-jos Šv. 
Petronėlės susirinkimas yra 
atidėtas iš priežasties liepos 
4 d. šventės. Todėl susirin
kimą turėsime liepos 7 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite atsilankyti.

mos atsilankyti. Yra nema
žai reikalų svarstymui.

Valdyba

Darius-Girėnas Paminklo 
Statymo Komiteto susirin
kimas įvyks šeštadienį, lie
pos 3 d., Municipal Airport, 
6013 S. Centrai Avė. Visi 
komiteto nariai kviečiami

Tohd of Lake. — ARD 1
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, lie-' atsilankyti. Tuo metu bus 

krikštijamas bomb o n e š i s 
“Lituanica” vardu. Iškilmės 
bus nufilmuotos.

V. Rėkus, sekr

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susi-

v •

I

rinkimas įvyks liepos 4 d., Karo bonai bus pardavinė-
1 vai. popiet, Holiywood sa- Jami aQt vietos, 
lėj, 2419 W. 43rd St. Visi _______________________
nariai prašomi dalyvautu REMKITK “DRAUGĄ”

Lacille S. Dagis, rast.
' I

J
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

X ' ‘Draugas“ pirmadienį' 
neišeis. Amerikos nacionalė 
šventė. Neturint ko skaity
ti, visi kviečiami' anksti at
vykti į Vytauto parką, į 
pilną visokių įvairumų Liet. 
Vyčių Dieną. Ten sykiu at
liksime ir patriotinę parei
gą — paminėsime Amerikos 
Nepriklausomybės sukaktį.

X Antanas Norkus, savi
ninkas restorano prie 31 ir 
Halsted St., jau savaitė, kaip 
guli St. George ligoninėj, 
prie 79 ir Eggelston. Sma
gu pranešti, kad ligonis ei
na geryn. Biznį veda jo žmo
na Marijona ir duktė Vale
rija.

X Kun. Ant. Kacevičius, 
Providence, Rhode Isdand, 
lietuvių parapijos vikaras, 
vieši Chicago. Jis atvyko su 
garsiuoju futbolininku Bill 
Ošmanskiu.

X Bill Osmauski. vorces- 
terietis, žymiausias Ameri
kos lietuvis futbolininkas, 
žvaigždė Ali American, žai
dęs su Holy Cross ir Chi
cago Bears tymais, pirma
dienį, liepos 5 d., dalyvaus 
ir kalbės L. Vyčių Dienoj, 
Vytauto parke. Jis yra bai
gęs dantisteriją Northwest- 
ern universitete ir dabar į- 
stojęs į kariuomenę siunčia
mas į Great Lakęs profesi
jos praktikai. Su juo taipgi 
šventėj dalyvaus ir kun. A. 
Kacevičius iš Providence, R. 
I.

reikalų, ypatingai reikės pa
sitarti apie būsimą centro 
pikniką. Valdyba

pos 4 d., 1:30 vai. popiet, 
mokykloje. Visos narės pra
šomos atsilankyti, nes rei-

f/ 5. v

A. Laurinaviche, rast. aPUrti keletas svarbių

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 4 d., tuojau po 12 vai. 
Mišių šv., parapijos mokyk- 
lojje. Visos narės kviečia-

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

«•

!«■

Tabako skonis
Tabako išdirbėjai yra pri

versti ieškoti kitų substitu
tų vietoje t anka beans, lico- 
rice ir kitų produktų, 
suteikus tabakui skonį.

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

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

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotii kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Smarkiai pakilo
Nedegama medžiaga, 

ri randama šiaurinėje Kali
fornijoje, pakilo nuo $20 iki 
$500 už toną.

Jauna molina
X Kristina Slepovicz, 

11250 S. Talman Avė., iš
vyko atostogų pas seserį, o 
Simonas Slepovicz, vienas 
seniausių “Draugo“ skaity
tojų, ruošias dalyvauti dien
raščio “Draugo” piknike,, 
Bergman’s Grove.

X Petrą Kilmitzs, uolų 
Town of Lake veikėją, var
dadienio proga sveikino su 
sirinkę giminės ir draugai.

ku-

i

I
Burlington, Vt. — Viena 

motina yra 35 metų am- į 
žiaus. Jos trys sūnūs tar
nauja U. S. navy. Motinos 
vardas — Mrs. Oenry Fran
cis.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

i 1;

J)
i *

ITIAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS 

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

nuo 1

*

$ $ 
sį

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 

; liežuviui suvaldyti. (Spino- 
>za).

1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MUTUAL
Tel. PULLMAN 1270

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asodacijoa.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-38

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

Mes Turime

visose Miesto

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENŲE Phone YARDS 4908

4348 SO. CAJJFORMA avė. LAFAYETTE 3571

Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

3354 SO. HALSTED STREET

X Kun. Bronius Mažukna 
su savo seserim Prane

žukną, MIC., kleboną lietu
vių parapijos Milvvaukee, 
Wis. Praeitą penktadienį vi
si trys buvo atvykę į Chi
cago, lankėsi “Drauge” ir 
apžiūrėjo redakciją, spaus
tuvę.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

FEDERAL
Savings and Loan 

Association 
OF CHICAGO

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN ROCKVVOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

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

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

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

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

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

Dėl Insu locijos, 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 Uth and Statė Streets

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

PERSONAIiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFEB Pachankis Prodnctions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

Koplyčias

Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 28rd PLACE

L LIULEVICIUS

P. J. RIDIKAS
Teiephone YARDS 1411
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8 t DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS šeštadienis, liepos 3, 1943
53

Patriotinigiausias, sveikiausias ir saugiausisl 
būdas švęsti U. S. Nepriklausomybės Dienai 
— Tai Dalyvavimas...................  |

5*3

RYTOJ - “FOURTH OF JULY”, SEKMAD.,

J

Pradžia: 12 vai.

PUOŠNIAME BERGMAN’
24th ir Desplaines - No. Riverside, III

LIEPOS 4
I

Tai Pirmas šių Metų Draugo Vasarinis Piknikas
BUS 3 DOVANOS SU ĮŽANGOS BILIETU

T

Įžanga: 10c

Dienos programas bus pilnas surpryzų — visko bus priruošta — Linksmumas ir smagumas dienos tvarka!! 
Palmer Orkestrą. Kviečiami Visi ir iš Visur kuoskaitlingiausiai dalyvauti.

Šokiams gros garsi Phil 
Kviečia:- "DRAUGAS"

George Mikalauskis, 
Coast Guard

George Mikalauskis gimė 
1922 metais, kovo 12 dieną, 
Chicago Heights, III. Baigė 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
high school Techny, III. Pa
sižymėjo sporte keliant svo
rį ir gavo pagyrimus.

Jis dirbo American Man-

Chicago Heights Lietuvis Coast Guard
ganese kaipo molderis. Pri
klausė prie Šv. Vardo drau
gijos.

George Mikalauskis įstojo 
į Coast Guard 1942 ne tais, 
rugsėjo 15 dieną, nuvyko į 
Battle Creek, paskui buvo 
pasiųstas į Ludington. Mich. 
mokytis sulietį geležį (weld- 
ing). Jis dirbo kurį laiką 
Green Bay, Wis., čia gavo 
paaukštinimą. Dabar konvo
jaus pareigose. Dabartinis 
jo adresas: George Mika
lauskis, FIC. U. S. C. G. 
TRA STA. U. S. S. Murizim 
Ak 95. c-o Post Master, San 
Francisco, Calif.

George Mikalauskis yra 
nevedęs. Jo tėvai, Mr. ir 
Mrs. Mikalauskis, gyvena 
1331 Portland avė., Chicago 
Heights, III.

Chicago Heights lietuvis Dėdės Šamo 
kariuomenėje

MEėT FOR WESTERN OPEN TITLE

REIKIA SIŲSTI NUSTATYTU LAIKU, KAD ADRESA
TAI LAIKU GAUTŲ DOVANAS.

Ernest J. Kruetgen, Chi- todėl žmonės raginami tokių 
cagos pašto viršininkas, lie- daiktų į siuntinius nedėti, 
pos 1 dieną, išleido svarbų Uždrausta siųsti gendama 
pranešimą dėl siuntimo ka
lėdinių dovanų kareiviams 
ir laivyno (navai) asmenims 
į užjūrį.
NUSTATYTOS DIENOS

Farmeriai daugiau 
gaus už bulves

Washington, D. C. — Kai
nų administracija nustatė, 
liepos 1 d., aukščiausią kai
ną farmeriams dėl baltų 
bulvių ir džiovintų svogūnų. 
Farmeriai gaus už 100 sva
rų bulvių ir džiovintų svo
gūnų nuo 50 iki 60 centų 
daugiau, negu buvo birželio 
mėnesį.

X

Charles Daukšas gimė 
1922 metais, birželio 8 die
ną, Chicago Heights, UI. 
Baigė Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir Bloom Township 
.high school. Dirbo American 
Mangane3e kaipo mechani
kas. Priklausė prie Šv. Var-' * 
do draugijos.
football sporte. Jis 
vedęs.

Charles Daukšas 
Šamo kariuomenę
•1942 metais, rugsėjo 21 die
ną. Dabartinis jo adresas 
yra šis: P. F. C. Casimir

Pasižymėjo
yra ne-

į Dėdės 
išvyko

Charles Daukšas, Pvt. f. cl.

Y*

zV’
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Nuo rugsėjo 15 dienos iki 
spalių 15 dienos yra paskir
tas laikas siųsti kalėdines 
dovanas kareiviams į užjū
rį. Kalėdinės dovanos dėl 
laivyno (navai) asmenų į 
užjurį turi būti išsiųstos 
tarp rugsėjo 15 dienos ir 
lapkričio 1 dienos.

Šiais metais kalėdinių do
vanų siuntimas skiriasi nuo 
pereitų metų. Pagal karo de
partamento taisykles, šiais 
metais nereikia leidimų, jei 
yra dovanos siunčiamos ar
mijos asmenims paskirtu 
laiku. Jei dovanos siunčia
mos prieš rugsėjo 15 dieną 
ar po spalių 15 dienos, tada 
reikia pašto ofise parodyti 
laišką iš užjūrio asmens, 
kuris prašo siunčiamų daik
tų.

medžiaga.
VIENAS SIUNTINYS 
PER SAVAITĘ

Ne daugiau kaip vienas 
siuntinys bus priimamas per 
savaitę nuo asmens; kuris • 
siunčia tam pačiam adresa
tui. Siuntinys turi būti ge
rai surištas ir aiškiai užra
šytas adresas.

Kad laiku gautų kalėdines 
atvirutes, reikia siųsti jas 
nustatytu laiku.

“Draugas” Acme photo
Dorothy Kirby of Atlanta (left) and Patty Berg, Min- 

neapolis pro playing her first tourney in 18 months, who 
are meeting in the finais of the Women’s Western Open 
at Glen Oak, near Chicago.

Daukšas, Sųuadron 17 Bk 
27, Chenute Field, III. Jo tė
vai, Mr. ir Mrs. Jonas 
Elzbieta Daukšas, gyvena
1320 Portland avė., Chicago 
Heights, UI.

ir

Genda bulvės pakelyje____________
r . Pranešama, jog tūkstan-; |y iv. ■ ■

čiai vagonų bulvių genda. DldZISUSIdS C6ntFdS 
pakelyje į Chicagą iš pietų 
dėl neužtenkamo apšaldy- 
mo. Apie tai pranešė perei
tą ketvirtadienį Commission 
merchants.

Sakoma, jog pakelyje tik kalama, per A. R. Kryžių, 
nuo dviejų iki vieno karto 
šaldoma bulvės.

Chicaga yra didžiausias 
geležinkelių centras pasau
lyje.

Aukokite kraują karo rei-

Pirkite karo bonus.

Armijoje ištraukia kas’ 
mėnesį 500,000 danty
Daugiau kaip 500,000 dan

tų yra ištraukiama ir 1,600,- 
000 pataisoma kareiviams 
kiekvieną mėnesį 12,000 ar
mijos dentistų, kurie apžiū
ri dviejų milijonų kareivių 
dantis.

Apie tai brig. gen. Robert 
H. Mills, chief of the dental 
division in the surgeon 
neral’s office, pranešė 
reitą ketvirtadienį.

ge- 
pe-

laiško, jei yra siun- 
dovanos navy, ma- 

ar coast guard na- 
ir nenustatytu laiku.

SIŲSKITE LAIKU

Nereikalinga parodyti ad
resato 
čiama 
rines 
riams
Tačiau kalėdiniai siuntiniai 
turi būti išsiųsti tarp rugsė
jo 15 ir lapkričio 1 dienos.

Jei norite, kad siuntinys 
laiku nueitų į paskirtą vie
tą, siųskite laiku ir padėkite 
ant siuntinio ‘ ‘Christmas 
parcel” žodžius.
KOKIO SVORIO

Kalėdinės dovanos 
rams į užjūrį neturi 
sunkesnės kaip penki svarai 
ar ilgesnės kaip 15 colių ar 
36 colių ilgio ir pločio kom
binuotai.

vy- 
būti

Negana asphalt 
miesto gatvėms

Karo produkcijos boardas, 
pereitą ketvirtadienį prane
šė mayorui Kelly, jog pra
šymas buvo nepatenkintas 
dėl asphalt ir kitų medžia
gų gavimo trims gatvėms.

Karo produkcijos boardas 
sako, kad tų gatvių taisy
mas nėra būtinas karo sėk
mingumui.

Buvo numatyta taisyti 
Damen avė., nuo North avė. 
iki Fullerton avė.; Clark 
str. nuo Harrison str. iki 
Cermak rd., ir Ewin avė., 
nuo 95th str. iki lOOth str.

Karo ir Navy departa
mentas pastebi, kad mūsų 
ginkluotos jėgos yra pilnai 
aprūpintos maistu ir rūbais, ją.

Keturi milijonai tonų sau
lės masės kas sekundę virs
ta į spinduliuojančią energi-

*

sulaikyti mažėjan- Margarinui ir taukams vie
nas punktas numuštas, nuo 
penkių iki keturių. Regulia
ris sviestas buvo nepakeis
tas, paliko aštuoni punktai 
svarui. Kai kurio minkšto 
sūrio vertė punktu numušta.

Mėlynųjų štampų vertė, 
Chicagos ration bcok sekci
joje, pakelta septynioms ke- 
nuotoms daržovėms ir pen
kiems kenuotiems buteliuo
se vaisiams. Pakilo punktų 
vertė be oro supakotiems 
daiktams, kaip kernel corn, 
catsup, chili sauce, Įima 
beans, peas, tomatoes ir to-j 
mato pašte, apples, apricots, 
fruit cocktail, peaches ir 
pears.

Punktų vertė buvo suma
žinta: fresh shelled peas, 
green or wax beans, tomato 
pulp ar puree ir kai kuriems 
tomato sauces.

Nustebo

Nauju patvarkymu pakilo mėsai ir 
kenuotam maistui punktų vertė

Kad
čias atsargas jautienos ir 
procesuoto maisto, Kainų 
Administracijos ofisas, lie
pos 2 dieną, pranešė punktų 
vertės peržiūrėjimą. Yra su
mažinama raudonųjų ir 
lynų jų štampų pirkimo 
tė dėl daugelio dalykų.

JAUTIENAI PUNKTŲ 
VERTĖ PAKILO

me- 
ver-

įsi-Nauja punktų vertė 
galioja nuo šiandien ir taip 
pasiliks iki rugpjūčio 1 die
nos.

Visa jautienos mėsa paki
lo vienu punktu ir keletas 
pakilo dviem punktais. Rau
donųjų kuponų vertė kai ku
riems veršienos, avienos 
ir baronienos mėsgaliams 
(cuts) pakilo nuo vieno 
dviejų punktų. Salomon, 
na ir kita kenuota žuvis 
kilo iki 12 punktų nuo
tuonių punktų; kenuoti oys- 
teriai pakilo nuo trijų iki 
penkių punktų.

iki 
tu- 
pa- 
aš-

KIAULIENA 
NEPAKEISTA

Kiaulienai mėsai punktų 
vertė nepakeista. Sumažinta 
punktų vertė riebalams, alie
jams ir pieno produktams.

Xenia, Ohio. — Green 
kauntės Selective service 
board No. 2 nustebo, kai pa
sirodė dvynukai su sukeis
tais vardais. Tie dvynukai 
vadinasi Kenneth Keith ir 
Keith Kenneth Ketring, 18 
metų amžiaus, iš Osborn, 
Ohio. * •'

Prezidentas Roosevelf 
pasigailėjo

Washington, D. C. — Max 
Stephah, Detroit restorano 
savininkas, buvo teismo pa
smerktas pakorimui už tai, 
kad jis pagelbėjo vokiečių 
aviatoriui Hans Peter Krug, 
kuris pabėgo iš Kanados be
laisvių kempės.

Max Stephan kreipės j 
prezidentą Roosevelt, kad jo 
pasigailėtų.

Baltieji Rūmai, liepos 1 
dieną, Max Stephan’ui mir
ties bausmę pakeitė iki gy
vos galvos kalėjimam.

Kada Milan, Mich., kalėji
mo viršininkas Max Ste- 
phan’ųi pranešė apie pakei
timą bausmės, jis kalėjimo 
viršininkui ranką pabučiavo 
ir apsiverkė.

Suskaičiavo
San Jose, CaTif. — Viena 

moteris teisme pareiškė, jog. 
ji turinti 6,205 priežastis, 
kad gautų divorsą. Moteris 
paaiškino, jog vyras per 17 

1 metų vedybinio gyvenimo 
ją kasdien mušdavo.

Astuoniose kalbose
Dvisavaitinis britų armi

jos laikraštis turi daugiau 
kaip 1,000,000 prenumeratų 
ir spausdinamas aštuoniose 
kalbose.

Didėja prielanku
mas krikščionybei

Stockholm, Švedija. — 
Pranešama, kad Turkijoje 
kaskart vis didėja toleran
cija ir prielankumas krikš
čionybei.

PIRKITE KARO BONUS!

K
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