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RUSAI ATMUŠĖ NACIU OFENSYVĄ
Vokiečiai pradėjo senai laukiamą 
ofensyvą

MASKVA, liepos 6.—Vo
kiečių kariuomenė vakar 
pradėjo senai lauktą ofen- 
syvą dideliu puolimu Orel- 
Kursk-Beigorod frontuose. 
Ofensyvos didumas nurodo
mas specialiam rusų komu
nikate, kuris sako, kad vie
nos dienos mūšiuose jie su
naikinę 586 vokiečių tankus 
ir 203 vokiečių lėktuvus.

Šiuo laiku nenumatoma 
ar Hitleris bandys prasimuš 
ti iki Maskvos. Pranešime 
sakoma, kad visi didieji puo 
limai atremti, ir kad naciai 
susilaukę didelių nuostolių 
—žuvę 3,000 karių ir sunai
kinta daug karinės medžia
gos.

Orel-Kursk-Belgorod fron
tas prasideda maždaug 200 
mylių į pietus nuo Maskvos 
ir išsitiesia iki 50 mylių 
nuo Kharkovo.

Ankstyvesnis pranešimas 
sakė, kad tik maži susirėmi
mai įvykę kitose fronto da
lyse. , . __ ___

Ickes numato trūkumą 
aliejaus

NEW YORKAS, liepos 6. 
—Tik išleistoj knygoj, Har- 
old L. Ickes, aliejaus admi
nistratorius, numatė vis di
desnį vartojimą ir reikala
vimą aliejaus ir jo produk
tų šio karo metu ir po karo. 
Jis mano, kad kitose apy
linkėse bus aktualus trūku
mas aliejaus. Jo nuomone, 
Amerika .už kelių metų tu
rėsianti aliejų importuoti 
arba jį darytis iš anglies.

Nacių radio sako jų 
vadai neserga

LONDONAS, liepos 5. — 
Nacių kontroliuojamas Ca- 
lais radio šiandien tvirtino, 
kad raportai apie susirgi
mą Adolfo Hitlerio ir Reich- 
smaršalo Herman Goeringo 
esą neteisingi. Vakar dienos 
pranešimai iš Stokholmo, 
Švedijos, sakė kad Goerin- 
gas rimtai sergąs nervų su
irimu ir širdies liga.

"Draugas” Acme photo
Prekybos sekretorius Jesse Jonės nori, kad būtų iš

tirtas dalykas kongrese dėl ginčo su vice prezidentu Wal- 
lace.

Amerikos - Japonijos laivynai 
didelėj kovoj

Susirėmimas sekė apšaudymą 
japonų pozicijų.

Atsakoma dvieju 
kareiviu pilietybė

CHICAGA, liepos 6.—Fe- 
deraliniam teisme buvo už
vesta byla atsakyti piliety
bę dviejų vokiečių kilmės 
kariams, kurie randasi Fort 
Sheridan.

Kareiviai yra John Irs- 
kens, 32, ir Robert Bresky, 
32. Irskens atvyko Ameri
kon 1929 m., ir tapo piliečiu 
1939 m. Bresky, kuris atvy- 

ir kad k0 Amerikon 1922 metais,

<

Lėktuvą kovos virš 
Sicilijos

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS, ŠIAURINE AFRIKA, 
liepos 6.—Šiandien praneš
ta, kad Amerikos didieji 
bombonešiai rado stiprų pa
sipriešinimą virš Gerbini, 
Sicilijos aerodromo, i 
apie 300 iš 100 ašies lėktu
vų buvo sunaikinta.

Sąjungininkų atakos virš 
Sicilijos ir Sardinijos 
didėja. Du didieji Sicilijos 
uostai, Trapani ir Palermo, 
jau nebevartojami. Palermo 
uostas sąjungininkų bombo
mis paverstas į šipulius, o 
Trapani prieplauką išsprog
dino patys italai.

Pranešimas iš Cairo sako, 
kad Amerikos didieji bom- 
banešiai vakar atakavo Mes 
sina terminą Sicilijoj.

i

vis

buvo naturalizuotas 1931m.
Bylose sakoma, kad jie 

priėmę Amerikos pilietybę 
neatsakydami ištikimy b ė s 
Reichui, ir kad jie nemanę 
pasilikti Amerikoj. Jie abu 
atsisakė ginklu kovoti prieš 
savo gimtąjį kraštą.

Bylas užvedė U. S. proku
roras Albert Woll, kuris in
struktavo vietos prokurorą 
ieškoti jų pilietybės atšau
kimo.

JONĖS NORI INVESTIGACIJOS

Richtofen pasiųstas 
Italijon

LONDONAS, liepos 6.— 
Berlyno radio pranešė, kad 
Maršalas Baron von Rich
tofen pasiųstas Italijon pa
gelbėti apsigynime nuo są
jungininkų didėjančių oro 
atakų. Anot to pranešimo, 
jis padės maršalui Kessel- 
ring suorganizuoti apsigy
nimą tose vietose Sardini
joj, Sicilijoj ir Italijoj, ku
riom gręsia invazija.

Nauja Popiežiaus
Enciklika

BERNE, Šveicarija, lie
pos 6.—Paminėjimui dvide
šimts penktų metų sukak
ties jo įšventinimo Vysku
pu, Jo šventenybė Popie
žius Pijus išleido encikliką, 
“Mistiškas Jėzaus Kūnas ir 
Mūsų Unija 
niais Jame.” 
tuota birželio

Enciklika
Pirmoji aiškina šv. Povilas 
žodžius. Šv. Povilas pirma
sis pavadino bažnyčią 
“Kristaus mistišku kūnu.” 
Antroji dalis liečia susivie
nijimą tikinčiųjų su Kris
tumi bažnyčioje ir per baž
nyčią. Trečioji dalis yra

Įsakyti paimli juodos 
rinkos paukštieną

WASHINGTON, liepos 6. 
—Senato mažųjų prekybi
ninkų komitetas šiandien 
pasiūlė kariuomenei perim- 

i ti visą juodosios rinkos 
paukštieną, tuo būdu ban
dant išnaikinti vis didėjan
čią nelegalią prekybą.

Raportuodamas apie tos 
prekybos apžvalgą, komite
tas pareiškė, kad teisingie
ji prekybininkai negalį gau
ti paukštienos.

Angliakasiai grįžta 
darban

I

su Krikščio- 
Enciklika da-
29 d.
trijų dalių.

Laivynas plaukia į 
Japonija, Knox

SEATTLE, liepos 
Laivyno sekretorius 
Knox, kalbėdamas į 
konizacijos susirinkimą šian_
dien, pareiškė, kad Ameri- se. 
kos laivynas dabar esąs pa
siruošęs ofensyvai, ir plau
kiąs tiesiai Japonijon. Jis 
toliau sakė, kad Viduržemio 
jūros atidarymas ir Šiauri
nės Afrikos laimėjimas ati-’ 
daręs užpakalines duris į' 
Japoniją.

6. —
Frtank

Ameri-

KARO FRONTAS
PACIFIKE.—Išrodo, kad 

mūšis baigiamas amerikie
čių laimėjimu. Laivynų ko
vos baigimas nurodo pra
džią karinių veiksmų salo- I

U.S. laivas “Strong” su- 
torpeduotas ir nuskandintas.

MASKVA.—Rusai atmu
šė visus nacių puolimus, at
siėmė visas pirmiau praras- 

Vokiečiai p ra
kamų, suvirs 
daugiau negu

Amerikiečiai užėmė 
dar vieną japonu salą

PIETŲ PACIFIKO ŠTA
BAS, liepos 6.—Apart Ren
dova salos, amerikiečiai da
bar užvaldė ir Vangunu sa
lą, į pietvakarius nuo New 
Georgia.

Gen. MarArthur štabas 
Australijoj vakar pranešė, 
kad Amerikos kariai buvo 
užėmę svarbias pozicijas 
Vangunu saloj, bet iki šiol 
nebuvo pranešimo, kad ame 
rikiečiai jau užvaldė tą salą.;

Vangunu saloj buvo stip
rus japonų pasipriešinimas, i 
palyginus su Rendova, kur 
japonai buvo numalšinti per1 
vieną valandą.

Chiang žada laimėjimą
CHUNGKING, liepos 6.— 

Išvakarėse šešių metų eu-į 
kakties nuo pradžios karo 
su Japonija, Generalissimo 
Chiang Kai-shek savo kal
boje pranešė Kinijai, kad 
neims ilgiau kaip du metus 
iki galutino sutriuškinimo 
agresoriaus. Jis sakė:

“Septintuose metuose mū
sų apsigynimo kovos. įvai
riuose pasaulio frontuose 
bus pradėtas ofensyvas ku
ris suteiks priešui mirtin
gus smūgius ir bus nepersto 
janti eilė laimėjimų.

WASHINGTON, liepos 5. 
—J.A.V. ir japonų laivynai 
susirėmė dideliuose mūšiuo
se Kula įlankoj, į šiaurę nuo 
New Georgia salos, viduri
nėse Solomons salose. Ši 

i įlanka yra netoli Rendova 
salos, kurią amerikiečiai 
praeitą savaitę okupavo.

Laivyno Departa m e n t o 
pranešimas nenurodė ar ši 
kova yra senai liaukiamas 
didžiųjų Amerikos ir Japo
nijos laivynų jėgų, ar tik 
mažųjų žvalgybinių patru
lių susirėmimas, bet aiški
no, kad tai gali būti reikš
minga kova.

Ankstyvesnis pranešimas 
sakė, kad Amerikos laivai 
didžiosiomis kanuolėmis ap
šaudę japonų kareivines 
ant New Georgia ir Kolom- 
bangara salų. Japonai, ma- 

į tomai, pasiuntė savo laivy
ną atremti šią naują ataką 
ant jų pozicijų, kad išgel
bėti savo Munda bazę, kuri 
randasi tik aštuonias my
lias nuo amerikiečių bom- 
buojamo Bairoko.

Amerikiečiai apšaudė ja
ponų bazes po to, kai išvai
kė septynis japonų laivus, 
kurie praeitą penktadienį 
mėgino slapta priplaukti ir 
bombuoti J.A.V. okupuotą 
Rendova salą. Amerikos lai
vai juos sutiko ir paleido į 
juos keletą salvių. Japonai 
apsigręžė ir bėgo.

Solomonų apylinkėj taip
gi nuskandinta bent aštuo- 
ni, o gal net devyni, japonų 
mažieji submarinai, kurių 
įgulas sudaro po du japonu.

’ tas pozicijas, 
rado 10,000 
1,000 tankų, 
300 lėktuvų.

ŠIAURINĖ
Vis didėjančios amerikiečių 
atakos ant Sicilijos ir Sar- 
dinijos nurodo artimą inva
ziją pietinės Europos.

Perspėja kad jautienos 
trūkumas tik prasideda

DENVER, Colo. — Nors 
vakarinėse valstybėse nėra 

nuo 
1934 metų, augintojai; nu
mato didelį trūkumą jautie
nos mėsos, kuris galįs pa
veikti valgymo įpročius ne 
vien civilinių gyventojų, 
bet ir vyrų ir moterų, kari
nėse tarnybose.

Jie aiškina tokio trūkumo 
susidarymą valdžios ekono-

AFRIKA.

pastoriškas atsišauk imas, buvę tiek gyvulių 
kuris persergi prieš papras
tas klaidas liečiančias mis
tiškąjį kūną.I
i
i Rakandą darbininkai 
gaus algą pakėlimus 

WASHINGTON, liepos
—Karo darbo taryba šian-

6.

PITTSBURGH, liepos 6. 
— Tūkstančiai angliakasių 
grįžo darban šiandien. Jie 
buvo paskutinieji 50,000, ku 
rie dar streikavo, ir anglia
kasių unijų vadai pranaša-

Crete puolimas pirmas 
ženklas invazijos

LONDONAS, liepos 6.—
Stebėtinas anglų patrulių ! vo, kad kuone visi šio krašto 
puolimas ant vokiečių oku- mainieriai, kurių yra 521,- 
puotos Crete salos yra čio-, 000, grįš prie savo darbų, 
nai numatomas kaipo pra- Pranešimai iš įvarių mai- 
džia žadėtos Europos inva- nų sakė, kad vakar dirbo 
zijos. Tai buvo pirmas puo- pilną laiką. Tai pirmas kar- 
limas. tos salos, nuo to laiko tas, kad angliakasiai dirbo 

užėmė per Amerikos nepriklauso
mybės šventę.

kuomet vokiečiai 
Graikiją ir Crete.

Jonės aštriai atsakė į 
Wallace kaltinimus

I1I
6.

su-

dien leido 10 Rockford, Hli- mistų kainų
1_____ ________1 _ A __ _ A. a « •(

nois, rakandų dirbtuvėms 
pakelti darbininkams algas 
8.5 ceritus valandai. Tas 
įsakymas paliečia 1,700 dar
bininkų.

Taryba nurodė, tačiau, 
kad penkių centų pakėlimas 
duotas balandžio mėnesy 
turi būti atskaitomas iš 
dabar leistų 8.5 centų.

reikalo. Anot jų, trūkumai 
jaučiami iki šiol yra tiktai 
pradžia skaudaus nedatek- 
lio, kuris bus ypatingai jau
čiamas ateinančiam pusmety.

LONDONAS. — Premje
ras Churchill pareiškė, kad 
Anglija, nusistačiusi atsta
tyti stiprią ir nepriklauso
mą Lenkiją.

Argentina kariausianti prieš agresorius
BUENOS AIRES, liepos

5.—Užsienių reikalų minis- 
teris Segundo Storai šian
dien pareiškė visų Ameri
kos respublikų ir jų sąjun
gininkų diplomatiniems at
stovams, kad by kokia ag-

WASHINGTON, liepos 
—Aštriausias šių dienų ; 
sikirtimas tarp Washingto- 
no pareigūnų toliau užsitę
sė paskelbimu Prekybos 
sekretoriaus Jesse H. Jonės 
laiško ir pareiškimo, kuriais 
jis pareiškė, kad vice pre
zidento Henry A. Wallace 

l jam primesti kaltinimai esą 
neteisingi, ir kad vice pre
zidentas tai daręs bloga va
lia.

Wallace, galva karinės 
ekonomikos tarybos, praei
tą savaitę apkaltino Jonės, 
Reconstruction Finance kor
poracijos pirmininką, neran 
gurnu aprūpinime atitinka
mų rezervų karinės medžia-

j

resija prieš kurį nors Ar
gentinos kaimyną būsianti 
atsakyta visuotina mobili
zacija Argentinos 
jėgų ir apgynimu užpultojo 
kaimyno. Jis kalbėjo liepos________________
4 dienos minėjimo proga. į PLATINKITE “:

karinių

Areštuoti už ambasa
dos pikietavimą

WASHINGTON, liepos 5. 
— Marjorie Kendrik, 22, 
Jane Fulton, 26, ir Harold 
R. Lefever, 26, buvo areš
tuoti už pikietavimą Britų 
Ambasados. Jų iškabos rei
kalavo “1776 for India” ir 
“paliuosavimo Ghandi ir 
Nehru.” Teisėjas užstatė 
jiems po $500 kaucijos.

t
District of Columbia įsta

tymai draudžia, pikietavimą 
svetimų valstybių ambasa
dų.
OPA LEIDŽIA GAZOLINO 
ATOSTOGOMS

WASHINGTON, liepas 6. 
Šiandien pranešta, kad pra
dedant liepos 15 d., OPA pa
lengvins gasolino raciona- 
vimą, kad duoti automobi
listams rytinėse valstybėse

gos pirm karo, ir nedavimu nau(ioti8 automobi.
reikalingų kreditų tų me- |jaia kgtant atogto 
džiagų rezervus įdaryti 0PA praneJė „įu,. kad

Tyrinėjama sunkveži
miu apdaužymas

CHICAGA, liepos 6.—Fe
deralinis i agentai ir polici
ja šiandien investiguoja ap- 
daužymą 20 didelių trokų 
garadžiuje 620 N. May St.

Trokai buvo naudojami 
gabenimui karinių medžiagų 
tarp Chioagos ir Milwarakee

Buvo sudaužytos lempos, 
langai, motorai, ir apdras
kyti radiatoriai. Daugelį ši
tų dalių dėl karo negalima 
dabar gauti. 'Vandalai taip
gi sudaužė du sieninius laik
rodžius. Nuostoliai siekia 
$10,000.

ORAS
karui prasidėjus._________  bus leidžiama daryti tiktai 

DRAUGĄ" vieną kelionę.
Temperatūroje nebus at- 

, mainos. Numatomas lietus.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
I
INauji a. a. kun. J. 

Navicko fondo nariai
Kun. J. Navicko Fondo 

narių bei rėmėjų vardai til
po ką tik išėjusioje iš spau-į 
dos knygoje “Kun. J. Na
vickas, jo gyvenimo ir as
mens bruožai”. Šis sąrašas 
apima tik tuos, kurie buvo 
įsirašę į fondą iki birželio 
1 d.

Tuo tarpu knygai jau iš
ėjus iš spaudos, į fondą įsi
rašė šie asmenys:

Kun. dr. Juozas B. Kon
čius, Mount Carmel, Pa.

Janušauskienė Morta, Mel 
rose Park, UI.

Mažeikaitė Agota, Mel
rose Park, UI.

Augaitė Ona, Chicago, 111.
Kavaliūnaitė Magdalena, 

Chicago, UI.
Nuoširdžiai dėkojame nau 

jiems nariams uz gausią pa- 
ramą suteiktą fondui ir reiš
kiame vilties, kad ir kiti 
paseks jų gražiu pavyzdžiu.'.

Amer. TT. Marijonų
Vadovybė, Marian, Hills, 

Hinsdale, 111.

UŽIMA POZICIJAS

PACiFtC OCFAN RABAUL

buvo parapijos steigėja 
taip pat buvo steigėja 
Onos draugijos.
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MILNf BAY Cj

Šis-tas iš Palerson, 
New Jersey

Mirė Rynšiliauskienė (Ryn 
shall) išgyvenus 55 metus. 
Paliko nuliūdimą penkias 
dukteris ir du sūnus. Velio
nė 
ir 
Šv.

Per 40 vai. atlaidus žmo
nės lankė bažnyčią skait- 
lingaj nors oras buvo labai 
karštas.

1

I
I Patersone dabar dideli 
karščiai — net 100 laipsnių.

_______
Parapijiečiai dėkoja sese

lėms Pranciškietėms už jų 
pasidarbavimą ir išpuošimą 
altorių per 40 valandų at
laidus.

^^^NIASSAU BAY

gona

r
TROBRIAND 

ISLANDS

•f-”
VVOODLARk^^

i

Vietos, kur išlaipintos Amerikos jėgos. Iš tų pozicijų 
amerikiečiai rengiasi suduoti mirtiną smūgį; japonų ba
zėms New Britam ir New Guinea.

V

kė $20. Reikia pridėti, kad 
prie šio pikniko pasisekimo 
P. Varakulis labai žymiai 
prisidėjo parduodamas daug

' tikietų knygučių. Trečia, do 
į vana — U. S. bonas teko M.
S. 21 kp. narei ir choristei 
M. Teizerskienei, 4620 So. 
Wood St. Kitos dvi dovanos 

(Nukelta į 5 pusi.)

Lietuvai teiks vaistų
Washington, D. C. — Di

delis vaistų trūkumas Lie
tuvoje yra tapęs nuolatiniu 
rūpesniu Lietuvos įstaigų, 
kaip Europoje, taip ir čio
nai. Tuo reikalu yra susido
mėję kaip tarptautinis R. 
Kryžius Šveicarijoj, taip A- 
merikos Raud. Kryžius čia 
Washingtone. Yra patirta 
kiek ir ypač kokių vaistų 
reikia. Bet gi dar nenugalė
ta kliūtis glūdi karo veiks
mų apystovose: iš vienos 
pusės dėl aliantų blokados 
toli ne viską galima kas rei
kėtų siųsti. Iš kitos pusės 
nieko negalima siųsti Lie
tuvon neužsitikrinus, kad 
vaistų siuntiniai pasiektų 
patikimas lietuvių įstaigas 
okupuotoje Lietuvoje. Kaip 
tik kliūtys bus pašalintos, 
vaistų pasiuntimas galės į- 
vykti.

Vasarinė mokykla bus ve- 
, dama kleb. kun. J. Kinto. 
į Mokykloje vaikai bus moko- 
jmi tikėjimo dalykų ir lietu-; 
Į vių kalbos. Pamokos bus 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 v. 
ryto pradžios mokyklas vai
kams, o 11 vai. High School 
studentams.

LIETUVOS VYČIŲ DIENŪS ATGARSIAI
Griaustinio šposai. Spetyla — pirmoji. Varakulis — 
antras, M. Teizerskienė — trečia. Kiti laimingieji: 
Sabonis, Arlis.

šėms. Po valandos vaišių ir jį patiko, jis ten pat pikni- 
p&sikalbėjimo svečiai-kariai kui paremti paskyrė ir įtei- 
vėl Dariaus-Girėno beno bu
vo išlydėti iš parko.

Kalbant apie programą, 
reikia pagirti Moterų Są-gos
21 kuopos chorą, kurį veda . 
muzikė-pianistė O. Metri- 
kienė. Dėl didelio lietaus ir 
darbo (daug žmonių liepos 
5 d. turėjo dirbti) neatvy
kus apskrities chorų ir Bri- 
ghton Park Sodalicijos vie
netams, visą muzikalę dalį 
atliko sąjungiečių choras, 
kuris šauniai dainavo. Ir vė
liau to choro garsai skam
bėjo visą dieną po parką. 
Garbė M. S. 21 kuopos cho
rui ir jos vadei. To patar
navimo vyčiai nepamirš ir 

; anksčiau ar vėliau, pasi- 
Į stengs atsilyginti,

Vakarop išgiedrėjus, su
važiavusių vyčių 
pas atsitaisė ir 
vyriškų vienur, 
kitur, o mišrių
aidėjo po parką iki pat vė
lumos.

dienon ū- 
sutartinės 

moteriškų 
dar kitur

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

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiama jums 
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI! 
‘PAVASARIO VALYMO’ LAUKAS— 
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Drapcries, Grindų Paklosimus. 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

y

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535Kam nusišypsojo laimė
7 vai. vakare buvo trau

kimas laimės, eeptynių liu
dininkų: J. Dowiat, Jonavi- 
čiaus, Lukošaičio, Galnaitės, 
Čepulienės, Sabonio ir Sa- 
kalaitės akivaizdoje. Pirmo
ji dovana — $100 sidabru 
teko Mrs. Spetylai, 6819 S 
Campbell Avė. Antroji — U. 
S. bonas už $100 — vyčių 
veteranui ir dienr. “Drau
go” agentui Dievo Apvaiz
dos parapijoj — P. Vara, 
kuliui. Kadangi tokia laimė

Lietuvos Vyčių Chicago buvo griaustinio sugadintas, 
, apskrities tradicinė diena, todėl programa išpildyta ne 
liepos 5, praėjo dideliu pa- ant estrados, bet prie par- 
sisekimu. Ji būtų dar labiau 
nusisekus, jei ne- didelis lie
tus su griaustiniu užėjęs pa
čiu ruošimosi piknikan lai-

I ku. Be to, griaustinis iškrė
tė ir šposą — sugadino gar
siakalbio sistemą taip, kad 

yie_ jokiu būdu nebuvo galima' 
jo pataisyti.pa-

ko ofiso. Čia pasakyta kai- j 
bų prisimenant liepos 5 d. 
reikšmę ir raginant, kad lie
tuvaitės liuosnoriai stotų į 
Amerikos kariuomenės pa- 
gelbinį moterų skyrių — 
WAACs. Po programos svė- 
čiai-kariai, dideliam žymių 
Chicago lietuvių rately, bu- 

žvalgų (tik, suprantama, ne Gen. Barzynski su dukterim, vo pakviesti į valgyklą vai- 
Kremlio vergučiai ir jų pa- iškilmingai sutiktas 
kalikai — simpatizatoriai),

i liepos 1 d. suėję krūvon už- skelbta, atvyko svečiai: gen. 
gyrė ir pasiuntė Clevelan- j J. E. Barzynski, jo duktė 
dan veikėjų konferencijai į- leitenante Eunicq« kuriuos 
vykusiai ten 3-4 dd. liepos prie vartų pasitiko Darius- 
sveikinimą. Pranešėjas Girėnas Drum and Bugle 
_________________________Corp ir jiems priimti komi- 
________________________  sija su kun. J. Grinium prie

kyje. Kadangi garsiakalbis

t

Philadelphia, Pa. — 
tiniai veikėjai įvairių

Trečią valandą, kaip buvo ----------- —.................. --g

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

ISutvarkytas Lietuvos 
mokestis Tautu S?-gai

Washington, D. C. — Pa
tirta iš pilnai patikimo šal
tinio, kad Lietuvos, kaipo 
Tautų Sąjungos nario, mo
kesnis Lygai esąs sutvar
kytas už visus praeitus me
tus. Paskutinis privalomas 
nario mokestis buvęs už 
1940 metus. Mokesnis už se
kančius metus okupuotoms 
valstybėms padarytas nepri
valomas, laisvanoriškas.

I

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MALEVOS IR SIENOMS 

FOPIERV 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRI Sf AI
POIUER.5 APKARPO M DYKAI

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 48C6

........................................................ ...
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LLNIV INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŪPARDUOH.
TUBO8, CLAIUNETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES. FLUTE8 
su -cases” — >86.00, 837.60,
846.90 Ir 876.09. Visi gtuuntuoti 
lenrvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MU1KOS. TENOR BANJCfe — 
84.50. 88.50. 812.50 iki 835.00.
STRIUNINIAI BASAI — 880.90 
8125.00 ir 8159.C0. BASO Už- 
DENGALAS — 812.09. SMIČE-
LIAI 8MUIKOM8. STRIUNINI 
AMS BA8AM8. VIOLAS ’IR CEL- 
LO — >1.60. 88 99. 86.90. 819.09 
ir 815.00. Striūnoj dėl visų rirA 
mlnėtų instrumentų, BAJ3S ir 
8NARE DRUMS — 818.50. 328.59, 
886.00 ir 850.09. PĖDAIS. HI- 
BOYS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir ,,reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. Trlūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Gunarams.

GOIiDfiTEnrs MUSIC SHOP 
*14 Maxwell St., Chicago

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunk*, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SI AS $ 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimų
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi- 
kaliakų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVLMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SnfRWtN WlLUAM$ 
Paints

JOHN A. KASS 
JEttELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Pboae: LAFAYETTE 8617

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

X DR. G. SERNER
Greitų Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offic* UL YAEd* 4787
Karnų teL PROipect 1830

T«L CANal 6122

DR. BIEŽIS

l

Tai YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. EEPublie 7868

Ofiso teL VIBginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 F. M.

Trečiadieniais pagsi sutartį

TeL YARds 5921. _•
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CAN&l 0257
Re*. teL: PBOspect 6659

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

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

6 iki O vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valando*: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:80 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS DR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tnn lubos)

Tai. MTDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tol. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki & vaL dienų

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO-AS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

— teikt* — 
8YKER

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
8pe**1«l tarno Ja

Tame!PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU1
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų ! 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS CKMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

You
Cen 
Be 
£wr«

J
r

L. >

P//&J LIF‘FGAI FARHINGS

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Soc"y. 3236 SO. HALSTED ST.

A aa I

Ofisu ir Akinių Dirbtuve 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

NebOklt ror>»n- 
‘tflotl ner*n«1»l« 

? pakinkliais Gy- 
• veskit lIuoM nuo 

^patrūkimo Mdoa.

S P E C I A L —
IMdrpkite S) skelbimą ir paduo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — U.EKTRi* VEIKIMO Ik.MLANKnT1M.M5
Jūsų Skilvio Munkuh) Trratmontį.

NfiRA KO GERESNIO Už

Creetor of C— Applianeoe for 87 yra

SS S. STATĖ, RM. *10, STA. 41M
Delly 10 A-M. TU *t Mm.. Fri. Tll S PJf.

Beterday TU 1. Hunday Štai.

Ka yra apaetalla <ar«4nimo baadymaa * 
aabua kitose IalkraMtnoae. Talpai. Ha

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora skl* vlaaaa *y- 
▼•ntaral. Saugokit* jaa. leisdami 
Ue*aaaotauotl jai modemlikUuMa 
metodą, kuria rec^jlmo mokalaa 

rali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie p ris Ii— 
via* aidu It—pim*. ..

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr. 

oPTOsaniuarrAi
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lt-toa 
rilkaani CARAI. MM, Cbtoa*c 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien a. m. iki 1:84 p. m. 

TraMad. ir Mtad. »:!• a. m.
Ikt t:M n m.

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 Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

Ofl** TeL............... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

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., Ketrir., 6 iki B vak.; 
Penkt, šeitad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadianiaia pagal anaitarima.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to,

ir 
tas

Split by PDF Splitter
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Trečiadienis, liepos 7, 1943

Pietą Amerikos įdomybės
ARGENTINOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS IR 
VICEMINISTRAS LIETUVOS PASIUNTINYBĖJE

Š. m. • gegužės 20 dieną 
Lietuvos Pasiuntinis Pietų 
Amerikai Dr. Graužinis su 
žrtiona surengė pusryčius 
Argentinos Užsienio Reika
lų ministro ir jo žmonos 
garbei.

sės pareiškė, kad dės visas 
pastangas draugingų santy
kių palaikymui tarp Lietu
vos ir Argentinos.

Lietuvos-Bolivijos Meiio 
Akademijos Direktorius

Pusryčiuose tarp kitų da
lyvavo ir Apaštališkasis 
Nuncijus, Užsienio Reikalų 
vice-ministras, įGraikijos ir 
Dominikonų Respublikos mi
nistrai su žmonomis; Latvi-j 
jos Charge d’Af f aires ir žur
nalo “Criterio” redaktorius. Į 
Per pusryčius šeimininkai, 
turėjo progos papasakoti 
svečiams apie Lietuvos pa- 
tiėtį.

Naujosios Argentinos 
vyriausybes santy kiai 
su Lietuva

Pasikeitus Argentinos 
riausybei, naujas Užsienių 
Reikalų ministras viceadmi- 
rolas Segundo R. Storai bir
želio 8 d. oficialiai notifika- 
vo Lietuvos Nepaprastam 
Pasiuntiniui ir Įgaliotam Mi
nistrui Dr.
apie naujos Argentinos vy
riausybės
apie jos norą palaikyti tra
diciniai draugingus santy
kius su Lietuva.

vy-

la-

DTENRfflmS DRAUGAS, CHICAGO, B33NOTS

Sao Pado laikraštis “Moce- 
dadę Paolista” įdėjo per du 
numerius straipsnį apie Lie
tuvą, pavadintą “O Pais do 
Cavaleiro Branco”. Buvo ci
tuojama to pat vardo kny
ga: “Baltojo Ritierio kraš
tas”, prancūzų rašytojo 
Jean Mauclere I ir n sky
rius. Straipsnis iliustruotas 
lietuvišku tautišku kostiu
mu fotografijomis.

>

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS
“DRAUGO”

DARBŲ SKYRIUS

GELBĖKIT 
AMERIKAI

LAIMĖTI

HELP VANTED — MOTERYS

200

“DRAUGAS" HET.P VANTH'U 
ADVERTISIKG DEPARTMEJTT

127 Na. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

Mūsų tautiečiams bus 
bai malonu patirti, kad Ar
gentinoje gyvenantis lietu
vis dailininkas Jonas Rim
ša gavo pakvietimų užimti 

i Meno Akademijos direkto- 
i liaus vietą Sucre mieste. 
Bolivijoj. Pakvietimą Rimša 
priėmė ir šio mėnesio pa
baigoje išvyksta Bolivijon.

Pastaruoju laiku Rimša 
darbavosi Bariloche žavėti
noje gamtoje, iš kur tik ką 
grįžo Buenos Airesan ir at
sivežė labai gražią kolekciją 
savo naujausių paveikslų.

Bolivijoj Rimša gyveno 
prieš keletą metų ir ten pa
garsėjo kaipo žymus daili
ninkas, puikiai atvaizdavęs 
savo paveiksluose boliviečių I mos šv. Mišios už visus mū- 
indėnų tipus ir papročius ir 
Bolivijos gamtą.

90 lietuvių karo 
tarnyboj

SIOUX CITY, Iowa. — Iš 
mūsų parapijos į kariuome
nę įstojo 90 vyrų. Jų tarpe 
ir 3 merginos: Monika Sin- 
kuniutė ir Julė Paškevičiū
tė įstojo į WAVES, o Kot- 
rina Mogeniutė į slaugių 
korpusą. Iš jų jau turime du 
leitenantus: Juozą Gražį ir 
Joną Augustiną ir vieną ka
pitoną, Alofnsą Strazdą.

Bažnyčioje įtaisyta vėlia
va, ant kurios yra žvaigždė 
kiekvienam kareiviui. Vie
šai kalbama maldos ir laiko- “  — - ~ . —

nuošir-

HELP WANTFD — VYRAI

PUIKI PROGA
DftL

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

NEISNER BROS., INC. ’ 
1343 Milwaukee Avė.

IR

MOTERYS
Stokit Į

K. Graužiniu!

susidarymą ir

Savo, tautiečiui 
džiausią linkime geriausio 
pasisekimo vadovaujant Me
no Akademijai ir savo dar
bais garsinant savo tėvynės 
Lietuvos vardą.

sų kareivius.

Parapijos piknikas

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan RA-

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

KROLL BROTHERS
1801 S. Mieli i gan Avė.

KOVĄ
Pagelbėkit Gaminti

SVARBIAS
HOUSEMEN ir LABORERS

I Reikalinei. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.
DIRBTUVES PAGELBININKAM
Pastovūs darbai su nroga į'-idirbimo. 
Diena ir naktį šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100<%- karo darbai’ da
bar. bet mes gaminam ts Dati pro
duktą ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienu metų, 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite j 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

MERGINOS
Vžsidirbkit 326 į savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720

DARBININKŲ
REIKIA

KARO DALIS
Mūsų Kareiviams Reikia

DABAR

GERA MOKESTIS IR PILNOS 
PAMOKOS LAIKE JUSU IŠSILA
VINIMO GERO AMATO PRIE 
NAUJOS MAŠINOS.

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atneškit prirodymus pilietybės.

THE GERRADR CO., INC.
2915 W. 47th St.

NAUJA DIRBTUVE 
VELTUI GYVYBES APDRAUDA 

NELAIMĖS, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA 

PATOGŪS POILSIO 
KAMBARIAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 
Dabar dirbančios prie svarbių 

karo darbų nebus priimamos.

Gavęs šią notą, Lietuvos 
Pasiuntinis tuojau patvirti
no jos gavimą ir iš savo pu-

i

Lietuvos vardas Brazio jos 
laikraščiuose

Šių metų balandžio mėn.

PRANEŠIMAS
★

Pranešama, kad tik ką išėjusi iš spaudos įdor 
mi knyga —

"KUN. I. NAVICKAS
JO GYVENIMO IK ASMENS BRVO2AI”

yra skiriama tiems, kurie įsirašo į a. a. kun. J. Na
vicko Fondą Nariais arba bent Rėmėjais.

★

NARIAIS yra skaitomi tie asmens, kurie auko
ja Fondui bent S100.00. Kas aukoja mažiau (bet ne 
mažiau $5.00) yra Fondo RĖMĖJAS.

★

Kas norėtų įsirašyti į kun. J. Navicko vardo 
Fondą, tesikreipia šiuo adresu:

REV. C. RĖKLAITIS, M. L C.
Marian Hills Seminary,

Hinsdale, Ulinois

Piknikas įvyks liepos 25 
dieną, parapijos darže. Kvie
čiami lietuviai iš apylinkės 
ir toliau atvykti. Komitetas 
ir klebonas darbuojasi, kad 
piknikas būtų smagus ir kad 
jis atneštų pelno. —Koresp.

Kuomet matai, kad žmo
gus klysta, nepyk ant jo: 
suprask, kad negalima ty
čia klysti. Nieks negali no
rėti, kad jo protas aptemtų. 
Klystančiu vadinasi tas, ku- 

j ris melą laiko tiesa. Esti 
ir taip, kad žmogus neklys
ta, bet tyčia neprisipažįsta 
tiesos, nors ji jam ir j akis 
duria. Jis nepripažįsta jos 
ne dėlto, kad jos negali su
prasti, bet dėlto, kad ji pei
kia jo blogus darbus ir ne
leidžia jam išteisinti savo 
nuodėmių. Toks žmogus irgi 
yra pasigailėjimo vertas, nes 
jo sąžinė, taip sakant, yra 
serganti. (Epiktetas)I

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
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dirbtuves

«

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm

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

______ _ _ perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING CO. 
5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA

iš “karo- Karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje •.

100% Karo Dirbtuvėje.
; Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE
DARBININKŲ

Dirbtuves darbams. Svarb'Oi pra
monėje. 48 vai. saviUį-ie. Tziikas ir 
misė virš 40 valanf,. Pradinė ra ta 
7dc — po mėnesio 75c. Jei dabar 
dirbate prie svarbių darbų neatsi
šaukite.

BARRETT DTVTSION
ALLIED CHEMICAL & DYE CORP.

2800 S. Sacramento

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patvrimas Nereikalinga. 
ATSTšATJKIT STANDTEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Syntetic Rubbsr)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers
48 iki 60 vai. savaitė.

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

NAKTIMIS SARGAS ir taiperi už 
džanitorių prie lengvų darh.". Vidur 
amžiaus. 7 .naktys j savaitę. Geros 
sąlygos ir mokestis.

ISGO WALL PAPER CORP.
2121 W. 21st St.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet 
Sekmad. 9 ryto iki 2 popiet.

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

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

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

(Division St. netoli Elston Avė.)

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius boksus. Reguliaris algos nukė
limas. Diena ir nakti šiftai. AtsiSau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
poniet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PLATINKITE “DRAUGĄ”I

Antanas Tebelskis

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į šias pamaldas ir kartu su mūsų šeima pasimelsti 
už jo sielą, o naskui prašome atvykti į namus po num. 4018 
So. Rockwell St.

Mes visados melsimės už jo sielą ir taipgi užprašėme 
gedulingas šv. Mišias Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parap. bažnyčioj*, Liepos 8 d., 1943 m. Pirmos šv. Mišios 
bus 7-tą vai. ryte, o antros 8-tą vai. su egzekvijomis.

Nuliūdę: moteris Anastazija, sūnus Antanas Ir jo šei
myna, duktė Anastazija ir jos šeimyna, ir duktė Akvilina.

t

Jau praslinko vieni motai, kai negailestingoji mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo mylimiausį ir brangiausi vyrelį irr tėvelį 
ir paliko mūsų širdyse neužgydomas žaizdas. Skaudu, kad ne
tekome jo ir jo gerų patarimų. Niekad nepamiršim jo; sodin
simi gėles ir laistysimo jo kapą gailestingomis ašaromis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Velionis gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
nėlio parap., Užusienio kaime.

ienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Liepos 8 d., 1942 metais. 
Rokiškio apskr., Panemu-

SHEET METAL DARBTNTNKAT — 
SHEET METAL PAGELBINTNKAT. 
Puikios darbo sąlygos. 40 valandu 
į savaite, laikas ir nusė už viršlaikį.

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

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi Stickers. Trfmmers. Ttip 
sawyers. Routers. Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite i

KROIL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS MOTERYS
Reikalingos rinkti uogas. 45c 
vai., laikas ir pusė už viršlaikį.

JOHN SEXTON & CO.
500 Orleans St.

j

MERGINOMS
MOTERIMS

100% KARO DARBAI

Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas 
ir nusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietyliės.

THE GERRADR CO., INC
2915 W. 47th St

VEITERKŲ 
REIKIA

MOTERŲ — 200
PATYRIMAS NEREIKALINGA
ĮVAIRŪS DIRBTUVES DARBAI 

KAIP TAI UŽ— 
INSPECTION 

MAŽINU OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS 

Canteen Service — Ligoninės 
Pienas — Geros Darbo Salvgos — 
Gera Pradinė Mokestis — Viršlaikis 
mokant laiką ir pusę.

Atsineškite Pilietybės Įrodymus 
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

Nuo Pirmad. iki šeštad. 
8 ryto iki 4:30 popiet 

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

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

351 W. Chicago Avė.

VYRAI IR MOTERYS

TUOJAUS REIKIA 
DARBININKŲ

All-around maintenance (pataisy
mui) vyro kuris moka kiek nors 
karpentervstės ir tt. ir taipgi dve
jų skalbykloj moterų prie mangle , 
darbų ir moterų prie apvalymo 
kambarių. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į—

LORETTO HOSPITAL
645 S. Centrai Avė. 
Tel. MANsfield 4300.

VYRU 
MOTERŲ 

HIGH SCOOL 
VAIKINŲ 

Virš 16 Metu
Nesveikų Darbininkų 

PILNĄ LAIKĄ 
prie lengvų, švarių bindery darbų 
spaustuvėje dirbti Karo orderius.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
Galima sutvarkyti darbo valandas 
jūsų patogumui

INTERNATIONAL 
Tag & Salesbook Co.

319 N. Whipple St.

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

106^ KARO DARBŲ
IR

PO-KARO DARBŲ
Norinčios dirbti ir išsilavinti 
dingą ateities radio amatą, 
ir mokyklos pamokos lygaus stovio 
su geriausiu 
radio kolegijų 
studentėms, 
čioms

nau- 
Darbas

Kova su sąrančiais
t

pasiūlymu 
be jokio 

Darbai randasi 
sritims:

Assemblers
Cable Makers

Wirers
SoMerers 
Riveters 

Radio Line Inspectors 
Sheet Metai Inspectors 

Pre-Testers
Packers

pienuotas pamokų tvarkymas 
■ 3 toms kurios kvalifikuos

prinažintų 
iškaščio 

sekan-

Gerai r' 
pagelbės ___ ___________
Jsidirbti j daugiau atsakomingesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties. 

ATSIŠAUKITE Į—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTJ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

Pietinės Afrikos vyriausy
bės kas metai išleidžia be
veik po $10,000,000, kad ap
saugojus kraštą nuo šaran- 
čių užpludimo.

Moterys ieško 
pabėgusių vyrų
New Yorke yra seklių (de

tektyvų), kurių užsiėmimas 
yra surasti pasislėpusius as
menis. Pranešama, jog 1942 
metais buvo atsiašukę 70,- 
000 moterų, kurios prašė su
rasti jųjų dingusius vyrus. 
O tuo pačiu metu atsiašuku- 
sių vyrų surasti jų pabėgu
sias žmonas buvę tik 15.

J -------------------

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Kiek višta padeda 
kiaušinių

Pagal žemės ūkio departa
mento apskaičiavimo perei
tais metais vidutiniai kiek
viena višta padėjo 113 kiau
šinių. Pagerinus vištų laiky
mą, kiaušinių produkcija kai 
kur buvus 171 kiaušinis nuo 
vienos vištos.

REMKITE “DRAUGĄ**

Gera Mokestis
Valgis Duodamas

Naktį ir Dieną šiftai
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station Į

MEDINAH CLUB
505 N. Michigan Avė.

REIKALAUJA 
SKALBYKLOS DARBININKŲ 

TARNAIČIŲ 
HOUSEMEN

GERA MOKESTIS — MALONIOS 
DARBO SĄLYGOS — ATSIŠAUKIT 

TUOJAU

J
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879.

Gen. W. Sikorskidi žavus
Gen. Wladislaw Sikorskio mirtis stipriai sukrėtė len

kų tautą, kurios išlaisvinimui jis daug dirbo, aukojosi. 
Ir tragingoji mirtis jį užtiko grįžtant iš svarbių dar
bų. surištų su Lenkijos išlaisvinimu.

Velionis gen. Sikorskis buvo 62 metų amžiaus. Len
kijos gerovei jis darbavosi per daug metų. Arčiau vy
riausybes vairo jam tekdavo atsistoti didesniųjų val
stybės sukrėtimų metu. Kai netrukus po pirmojo pa
saulio karo buvo nužudytas pirmas Lenkijos -preziden
tas Narutavičius (lietuvis), buvo pavojų pavojų iš vi
daus, gen. Sikorskis buvo pakviestas darban ir jam 
pavyko vidujinę padėti stabilizuoti. Jam teko atsi
stoti lenkų tautos priešakyje ir tuomet, kuomet 1939 
metais vokiečiai užgrobė Lenkiją ir pasmaugė jos ne
priklausomybę. Atsistatydinus iš Lenkijos išbėgusiai 
Lenkijos vyriausybei, gen. Sikorskis buvo pakviestas 
sudaryti lenkų vyriausybę užsieny ir jai vadovauti. 
Darbas didelis, pareigos sunkios. Jis dirbo sėkmingai. 
Organizavo lenkų kariuomenę, propagandos aparatą, 
santykius su kitomis pavergtomis tautomis. Jam pa
vyko įvesti Lenkiją į Jungtinių Tautų tarpą, sudaryti 
sutartį su Sovietų Rusija, atlikti visą eilę kitų darbų, 
surištų su lenkų tautos išlaisvinimu.
SANTYKIAI SU RUSAIS

Daug nesmagumų jam ir jo vyriausybei reikėjo per
gyventi, kai praėjusią žiemą buvo paskelbta žinios 
■apie suradimą keliolikos tūkstančių lenkų karininkų 
lavonų vokiečių okupuotos Lenkijos miškuose. Vokie
čiai kaltino, kad juos išžudė bolševikai, bolševikai gy
nėsi. Sikorskis paprašė tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus reikalą ištirti. Dėl to Maskva užsigavo. Sikorskio 
vyriausybę ėmė vadinti pronaciška ir santykius nu
traukė. Stalinas reikalavo “išvalyti” lenkų kabinetą 
nuo “anti-rusų” ir savo ruožtu pradėjo organizuoti 
pro-bolševikiškuosius lenkus. Tos krizės pagrindu, ži
noma, buvo Maskvos pretenzijos į tas prieškarines Len
kijos dalis, kurias bolševikai buvo pasigrobę tuo me
tu, kai naciai naikino Lenkijos valstybę. Dėl šios kri
zės gen. Sikorskis turėjo daug' rūpesčių.

Po gen. Sikorskio mirties ėmė sklisti gandai, kad 
dabar jau lenkų vyriausybė pakeis savo nusistatymą 
link Rusijos. Tačiau, informacijų ministras prof. St. 
Kot oficialiai pranešė, kad pasikeitimų šiuo atžvilgiu 
nebus.

KAIP JIS ŽIURĖJO I LIETUVĄ IR VILNIŲ?
Gen. Sikorskis, kiek buvo galima patirti, stovėjo už 

laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Jis buvo įsitikinęs, ir 
teisingai, kad Lietuva, taip kaip ir Lenkija ar kitos 
valstybės, turi lygią teisią gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu. Mums, tačiau, nepatiko ir negalėjo 
patikti, kad gen. Sikorskio vadovaujama vyriausybė, 
darydama pareiškimus dėl ateities Lenkijos sienų, ir 
Vilnių Lenkijai priskirdavo. Vienu atveju pats gen. 
Sikorskis pareiškė, kad jis nėra įgaliotas kalbėti ki
tokios Lenkijos vardu, kaip tik tokios, kokia buvo prieš 
karą. Vadinas, su Vilnium. Tai buvo Sikorskio klaida. 
Šiaip jau jis žmogus buvo demokratinių pažiūrų. Iš 
tokio žmogaus, rodos, buvo galima tikėtis teisingumo. 
Bet jis vis tik matė reikalą ginti Želigovskio padarytą 
smurtą. Reikia laukti, kad jo įpėdiniai vengs tokių 
klaidų. r > •

Lenkų tauta, taip kaip lietuvių tauta ir daug kitų, 
šiandien daug kenčia. Naujas sukrėtimas — gen. Si
korskio traginga mirtis lenkų tautos rūpesčius gero
kai padidina. ' , ’ U

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ RAUD. KRYŽIUI!

Rytų karo frontas
Pranešama, kad vokiečiai būk tai jau pradėję ofen

zyvų Rusijos fronte. Prieš kiek laiko buvo daroma spė
liojimų, kad šiemet toji nacių ofensyva. prasidės anks
čiau. Tačiau praėjo visas birželio mėnesis, bet nacių 
mašina nekrutėjo.

Dabar nacių karo mašina jau pasijudino. Ofensyva, 
kaip vakar pranešė Associated Press, prasidėjo.

Bet toji nacių ofensyva neilgam. Pirmi jų žingsniai 
sutiko tokį rusų pasipriešinimą, kokio, gal būt, jie ne
sitikėjo. Tai jiems ne 1941 ir 1942 metai, šiemet na
cių jėgos yra nusilpnintos, kuomet rusai sustiprėjo, 
nes jiems amerikiečiai ir anglai amunicijos daugiau 
gali pristatyti, negu prieš metus.

Iš kitos pusės — naciai, pradėję ofensyvą rytų fron
te, tikrai greičiau sau sprandą nusisuks. Tai pagrei
tins sąjungininkų invaziją į kontinentalinę Europą.
Pernai, kada vokiečiai atnaujino ofensyvą Rusijoje, 

Afrika buvo jų kontrolėj. Šiandien ne tik Afrika iš
valyta nuo nacių ir fašistų, bet paimta keletas salų 
Viduržemių jūrose ir daužoma Italijos didžiosios sa
los ir pati Italija. Gerokai yra apkulta ir pati Vokieti
ja, nes sąjungininkų lakūnai veik kasdien raižo jos 
padanges. Berlyno-Romos ašies pajėgumas šiandien ge
rokai jau pakirstas. Tuo būdu Hitleris, besiverždamas 
dar toliau į Rytus, greičiau sau kapą suras.
• -i

Apie Lietuvos vargus -
Leidžiamas Londone “English Catholic Newsletter” 

No. 185 įdėjo žinių apie okupuotos Lietuvos žmonių 
vargus. Iš visų Baltijos valstybių Lietuva labiausiai 
kenčianti nacių persekiojimą. Katalikų Bažnyčia yra 
opozicijoj nacių okupacijos jėgoms. 1942 m. vokiečiai 
plačiu mastu pradėjo kolonizuoti Lietuvą. Buvę atsi
tikimų, kad lietuviams ūkininkams, išvaromiems iš sa
vo ūkių, buvę duota tik dvi valandos likviduoti savo 
reikalus. Suminima, kad dėl to buvęs prezidentas dr. K. 
Grinius laišku užprotestavęs prieš nacius.

Iš kitų šaltinių buvo gauta žinių, kad protestą^ prieš 
nacius buvo kolektyvus: dr. Griniaus, kun. M. Krupa
vičiaus ir p. Aleksos. Buvo pranešta ir tai, kad naciai 
šiuos vyrus areštavę.

Toliau pakartojamos seniau paskelbtos žinios, apie 
uždarymą Kauno universiteto ir kitus nacių žiaurius 
aktus Lietuvoj.

Seniausias Lietuvos vyskupas
LKFSB praneša, kad vakar, liepos mėn. 6 d. vysku

pui Antanui Karosui sueina 60 metų nuo priėmimo 
kunigystės šventimų. Eksc. Ant. Karosas yra seniau
sias Lietuvos vyskupų: gimęs 1856 metais, taigi jau 
yra 87 metų amžiaus. Įšventintas kunigu 1883 m. lie
pos 6 d. Vyskupo šventimus gavo 1907 m., nuo 1910 
metų buvo Seinų vyskupu, nuo 1926 m. — Vilkaviškio 
vyskupu. Ekscelencija yra pergyvenęs visą eilę sunkių 
Lietuvos okupacijų. Ankstybesnis jo padėjėjas — vysk. 
Reinys jau yra Vilniaus arkivyskupu, dabar turi kitą 
padėjėją — vysk. Padolskį. Kokia sveikata vysk. Ka
roso dabar, neturime informacijų.

SPAUDOS APŽVALGA
Benešąs ir kilos tautos

“Liet. Žinios” rašo:
‘•Šiomis dienomis teko susitikti ir ilgiau pasikal

bėti su vienu aukštu buvusiu Čekoslovakijos Respub
likos valdininku, kuris matėsi su Benešu kaip šis 
neseniai lankėsi Amerikoje.

“Anot to mano informatoriaus dr. Benešąs, dabar
tinis Čekoslovakijos Respublikos prezidentas, tesirū
pinąs tik savo respublikos laisvės atsteigimu ir ne
ketinąs vaidinti jokio tarpininko vaidmens tarp di- 
diųjų valstybių.

• Mažųjų tautų atžvilgiu dr. Benešąs esąs labai 
draugingai nusiteikęs ir niekuomet neturėjęs tikslo 
kenkti jų interesams.

“Jeigu gelbėdamas Čekoslovakijos Respubliką ir 
stengdamasis jau dabar gauti Jungtinių Tautų pri
pažinimą Čekoslovakijos teritorijos čielybei (kas jam 
ir pavykę), tai dr. Benešo pataikavimas Sovietų Ru
sijai buvęs pagrįstas tik Čekoslovakijos Respublikos 
interesais, be tikslo kam nors pakenkti. Benešo nuo
mone, didžiųjų valstybių vadai dabar betarpiai riša 
visus svarbesnius kariškus ir tarptautinius klausi
mus. Taigi ir rytų Europos mažųjų tautų likimas yra 
rankose Prez. Roosevelto, Churchillio ir Stalino.

“Mano informatorius dar nuo savęs pridėjo, kad 
Stalinas būsiąs priverstas taip pasielgti ir rytų Eu
ropos tautų atžvilgiu, kaip jam liepsią Prez. Roose- 
veltas ir W. Churchill.’*

Trečiadienis, liepos 7, 1943

"Draugas" Acme puota

Šis U. S. armijos jėgų foto rodo kaip mūsų bombonešiai sudaužė Gasmata airportą 
New Britain, vienu žygiu paruošdami kelią paimti salą iš japonų. Rutuliukai rodo ja
ponų sučiuptus lėktuvus žemėje. Penkių šim tų bombos išvertė medžius, kurie guli prie 
bombų duobių kairėje.

Kur banguoja Nemunėlis...
— 60 M, KAIP ŠI DAINELĖ SUKURTA IR 5 M. KAIP 
MIRĖ JOS AUTORIUS. — PRIE SLAPTO SPAUDOS 
DARBO. — “KAS IŠSIŽADĖJO MŪSŲ KALBOS, TE
IŠSIŽADA IR MUSŲ DAINOS ’. — KSAVERO VA
NAGĖLIO EILĖRAŠTIS MYLIMAJAL

Kur banguoja Nemunėlis, - 
Kur Šešupė miela plaukia, - 
Ten Lietuva mano brangi, 
Ten širdis vis mane traukia.

Ten darželiuos pinavijos, 
Ir mergelės kaip lelijos, 
Ten šalelė daug geresnė, 
Juoda duona ten gardes

nė...

Kiek karų mes šita dai
nele sau širdį gaiviname. Ji 
taip pamilta ir taip papli
tusi, kad ji dainuojama po 
visą "pasaulį, kur tik yra 
lietuvis. O ar visi žinome, 
kad šiemet jau sueina 60 
metų, kaip ji sukurta ir 5 
metai, kaip mirė jos auto
rius — Ksaveras Vanagėlis- 
Sakalauskas. Jisai buvo 
dzūkas iš Simno valsčiaus, 
gimęs prieš 80 metų (1863 
m. bal. 27 d.). Jau šešerių 
metų vaikas jisai neteko sa
vo motutės ir augo prie pa
motės. Našlaičio sielvartai 
gal jame ir išugdė tokią 
jautrią sielą, kurią jis daug 
kartų turėjo progos pareikš
ti. Jau besimokydamas Vei
verių mokytojų seminarijo
je nekartą kukliu savo mais 
tu dalinosi su elgetaujan
čiais. Krokelaukio pradžios 
mokykloje išmokęs griežti 
smuiku, jis buvo draugų mė
giamas muzikantas aukštes
nėj mokykloj. Pradžioj na
mie buvc lenkiškai moko
mas, bet Veiveriuose pasi
taikė susipratusių lietuvių 
mokytojų, kurie išugdė ja
me didelę savo tautos ir sa
vosios kalbos meilę. Jis go
džiai skaitė knygas, apra
šančias Lietuvos praeitį ir, 
prisipažįsta, verkė skaity
damas apie narsuolį Margį, 
kurs prieš kryžočius gynė
si iki paskutinosios, o ne- 
beatsilaikydamas ver č i a u 
sudegė su saujele vyrų ant 
laužo, bet gyvas nepasida
vė.

“Aš eisiu kur gimiau, 
kur vargas didesnis”

— Lietuvių kalba, pieme
nų kalba, — gynė kai kurie

Žandarų sekamas,

kratų kamuojamas
Laikinai paskirtas pasie

nio mokykloje, vėliau per
keltas kitur, jis vis platino 
“Aušrą” ir kitas lietuviškas 
knygas. Caro žandarai jį 
sekė, kratas darė ir paga
liau 1888 m. jis buvo nukel
tas į Lomžos guberniją, kur 
išgyveno 20 metų. Teif. jis 
susipažino su lietuviu kle
bonu V. Aleksandravičiumi, 
abu jie dalyvavo pirmaja
me lietuvių suvažiavime Vii 
niuje 1905 m. ir sugrįžę vėl 
į Lomžos priemiestį, suieš
koję kiek lietuvių, įkūrė ten 
lietuvių draugiją “Pagalba”. 
1908 m. buvo paskirtas į 
Varšuvą, kur uoliai prisi
dėjo prie vietinių lietuvių 
veiklos ir kur gyveno iki 
mirties — 1938 m. birželio
15 d.

(Bus daugiau)

sulenkėjusieji jo draugai, 
bet Ks. Vanagėlis ją pami
lo kaip šventą tėvų pavel-* 
dėjimą. Jisai "liko vienu iš 
uoliausių platintojų Prūsuo
se slapta leidžiamų lietuviš
kų raštų. Mokiniai net pra
dėjo savo laikraštėlį leisti 
mokykloje. Tai buvo jų slap 
tas lietuviškas darbas, kurį 
jis tęsė ir mokytoju likęs. 
Jau porai metų praslinkus 
nuo seminarijos užbaigimo, 
jisai, kaip rašo a. a. kun. 
Milukas, prisidėjo prie slap
to lietuviškos spaudos pla
tintojų būrelio, įnešdamas 
didelę tais laikais auką — 
200 rublių.

Jau iš seminarijos atos
togų metu Ks. Vanagėlis- 
Sakalauskas eidavo per lie
tuviškus Dzūkijos kaimus 
su daina lūpose, su spauda 
rankose ir su meile širdyje. 
Jis taip pamilo lietuviškąją 
liaudį, kad atsisakydamas 
nuo geresnių tarnybų, ryžo
si darbuotis lietuviškame 
kaime. Jis kalbėjo;

— Aš eisiu dirbti tam 
kraštui, kur gimiau, kur 
tamsuma ir vargai didesni”.

PIRKITE KARO BONUS!

Did Yoa Mace Yoer 

FALŠE TEETH 
In a Glass Lašt Night?
Thousends do and wonder why tbetr dec- 

turėt rėmai n duU and itained - why they 
tuffer w>th offending denture breath. They 
fad to r tol iže that water alone is not a cteeas* 
ing agent - būt now. there’s a great formule 
perfected by a dentist. called Stera-Kleen 
that thoroughly cleans falše teeth likę mare— 
no bruthing! Simply put a little Stera-Kleen 
Powder in a glass of water-soak 
your teeth — now they sparkle. 
are really clean and look hke 
the day your deatist said. 
“Don’t they look natūrai?’* Try 
Stera-Kleen — lasts long - costs 
only 30<- At ai! drugpttt.

Old Farmer's Recipe Mis Allenru and 
Lemon Jmce to get quick rehef from pains 
of rheumatica and neuralgia Druggists 
ha ve Allenru — grocers have lemom.

—

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
e- a

aukš
čiau

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

ŠMOTŲ 
Kainos '

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Seminarijos aidai

Paveiksle atvaizduojamos 
Paladin Ordino apdovanoji
mo iškilmės. Marijonų Semi
narijos Misijų kuopa susi-

Iš Vyčių dienos
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

teko dain. K. Saboniui 
Florence Arlis, cicerietei.

kime jos gros tuos kūrinius,, metų savo gyvenime yra pa- 
už kuriuos laimėjo meda- šventęs jaunimo auklėjimui, 
liūs. Tos trys mergaitės, tai ypač Vyčių organizacijoj. 
L. Žalis, J. Lenskus ir M.
Balanda.

Labai gražu, kad Šv. Ka
zimiero akademijos auklėti
nės įgytais kultūros turtais 
nepavydi pasidalinti ir su 
visuomene.

Mes, Bridgeporto gyven 
tojai, didžiuojamės akade
mija, jos auklėtinėmis ir 
prof. A. Pocium, kuris daug'

Akademikės susirin
kimo programoj

Bridgeport. — šv. Jurgio
' parapijos svetainėj liepos 7 

ir! d., 7:30 vai. vakare įvyks 
Katalikų Federacijos 26 sky
riaus susirinkimas, kuria
me kun. J. Prunskis papa
sakos daug įvairenybių. Pro 
fesorius A. Pocius,

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Šin susirinkiman kviečiam' 
visus. Lai dalyvauja jame 
ne vien tik draugijų atsto
vai, bet visi kas tik nori. 
Čia taipgi turėsime pasitarti 
kas link pikniko, kurį sky
rius rengia’ labdarių ūkyj 
liepos 25 d. Tas piknikas 
yra rengiamas Šv. Jurg’o Į 
parapijos labui. Valdyba ,

J
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

%

jaunimo i
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

PILNAS PASIRINKIMAS 
SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

I-abai geros

KOMP. A. POCIUS

i

Permainytas 

vardas ir 

adresas

KREIPKITeS prie mus 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Lietuviškas 
Žydukas

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.

EXTRA! EXTRA!

Vyčių veteranų 
pasišventimas

Kad L. V. Chicago apskr. 
diena gražiai praėjo ir kad 
patarnavimas visame buvo 
girtinas, ačiū darbininkams,•
kurių didžiuma buvo vyčių 
veteranai-ės. Ir taip bufete 
darbavos brightonparkiečiai, 
ciceriečiai, vadovystėj Va
laitienės, prie kitų Įvairių 
darbų buvo: No. Side, Bri- 
ghton Park, Marąuette Pk. 
ir Cicero vyčiai-ės, didžiu
moje mergaitės. Daugelis jų 
nepamainomos per visą die
ną nušilusios teikė patarna
vimą. Į talką dar atėjo ir 

l ren- 
i gimo komisija- labai dėkin- 
I ga. Nuoširdų ačiū komisi
ja taipgi reiškia: B. čižaus- 
kienei, S. Sakalienei ir jos 
dukrelei Aldonai, kurios vi
są dieną tvarkė dovanų ti- 
kietus; kun. A. Linkui, Šv. 

j Kryžiaus parapijos klebo
nui; J. Juozaičiui, 112 kuo- 

j pos pirm.; J. Vilkišku, tos 
kuopos sekr.; ir Dievo Ap
vaizdos ,parap. biznieriui Da- 
manskui už visokeriopą ko
misijai pagalbą, patamavi- 

^mą. ; ' R. K.

laukė nepaprastos garbės, brolis kuriam
nes Catholic Students Mis- 
sion Crusade pakėlė vieną 
jos narių į Paladin Ordino 
riterius. Tai nepaprasta gar
bė.

Paprastai, apdovanojama 
tik atsižymėjusieji darbinin
kai misijų reikaluose. Džiau
giamės susilaukę tokio ypa
tingo laimėjimo. Džiaugtis 
gali ir misijų kuopos ben
dradarbiai, tos kilnios lie
tuviškosios širdys, kurios 
trokšta padėti Kristalus Ka
reiviams — Misijonieriams 
skelbti Tiesos Žodį tolimuo
se pasaulio kampuose. ,

Apeigos atliktos tam tik
romis taisyklėmis. Sugiedo
ta giesmė “Ateik Šv. Dva
sia”. Kun. Malinauskas, kuo 
pos dvasios vadas, pasakė 
pritaikintą pamokslėlį. Po 
pamokslo Kl. Augūnui įteik
tas Ordinas. Jis atskaitė iš
tikimybės pažadą misijų 
reikalams.

Br. Klebauskas solo gie
dojo “Laudate Domine’’,1 
choras gi pritarė su ‘‘Kris
tus Vincit”.

Gegužės pabaigoje klieri
kai išlaikė egzaminus ir bir
želio pradžioj rekolekcijas, 
kurias vedė kun. Jančius.

mylėtojas, ruošia programą, 
kurioj dalyvaus trys šv. Ka 
zimiero akademijos auklėti
nės. Šios mergaitės yra 
aukštųjų mokyklų konteste 
gavusios medalius. Susirin-

GARY, INDIANA LAIDOJUViŲ IŠTAIGA 
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė, 

rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cioth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

fflARGUTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 i 

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

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

LIQUOR%
■

J

I

REMKITE 
i '• SENĄ 
LIETUVIŲ 
DRAUGĄ Ų

&N. KANTER, sav.

MONARCH
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

I

r 
I

Platink įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

pachankOaKlaT
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meiliški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

1

■

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

I

Ši Firma Virjf 50 Metų
Tr>« Pačios šeimos

Rankose!

i $
R js

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

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

JOHN W. PACHANKIS

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 jus. jūsų nuosavybę ir Kišenę., 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE FITTINGS. VALVĖS. 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 PRODI RTO 
•NO DRIP” ------- “NOZDRIP"

$1.90 už Galioną — SpecialS Nuolaida Perkant Daug. — Nebus dau
giau bl<«dės nuo šlampančių paipų. drėgąnės. tankų, lubų ar oro jt- 
rauktuv.u.—Insuluoja paipas su šluotele ar brušiu.

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

Dėl Insulacijos, Plumbing įr 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 &6tb and Statė Streeta

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
,3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-88

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

Phone CANAL 2513

10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIJFORNIA AV£. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
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Amerikietis nepaliovė kovoti ir tada, 
kai Į jo akis pateko stiklo skeveldros

U. S. Advanced Airdrome, 
N. Africa. — Capt. Thomas 
Farebee, Mocksville, N. C., 
Red Gremblin Flying Fort- 
ress bombardierius, žiūrėjo 
pro bombos žiūrohą laike 
Neapolio užpuolimo.

Priešas pataikė į žiūroną. 
Stiklai įkrito į Farebee’s 
akis, bet jis ieškojo bombų 
migtuko, kad galėtų išmesti 
bombas. Lėktuvo užpakalio 
šautuvininkas pamatė, kad 
bombos pasiekė savo tikslo, 
jos buvo išmestos apylinkės 
taikinyje.

Farebee negalėjo matyti 
ar iškrito bombos, nes jis 
buvo labai užimtas. Jis pa
čiupo šautuvą ir paleido 300

'S---------------------------------------- ----------=

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
F”'" Čionai

IŠPARDAVIMAS
Rakandu. Rankiniu Laikrodėliu. Deimanto jtiedu. Elektriniu Dul- 

1 kin. Valytuvu. SnringSŲ. Matrasn. Sotu. Gasiniu ir Angliniu Pečiu, 
;• Kombinacini Pečiu su Gani ir su Anglimis. Geru Parior ^>“tn, 

Karuetu. Dainiu? Room Setn. Lietuvišku Rekordu, Kaltini, Blan- 
ketų, Kliionkiu 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 TuMi Philco Dgdiias gražiam? kabinete, naujos radijos. k”- 

— rioms nere’bia n°i dmfn nriiungti ............................ $69.50
8 Tuku Philco Chair Side Radio. 1943 metu medelis .... $89.50 
Radi’os su fonografu. kurios automatiškai načios ncrmaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kuri” nereikia mainyti, 
už ..................................................................... $149.50 iki $<50 00

7-nith 12 tnhu. 19^2 Radiia su F. M., už........................ $149.50
17 tnhu Me>sner Radija už ................................................ $19Q 50
16 tubu Radija Gražiame kabinete už ................................ $185 50
TenUh 9 tnhn Consoies, ......................................................... $72 50
Gmslev. 10 +ubn F. M. Gonsole .............   $149.50
Philco 11 tubu Gonsole. Remnte Contml ............................ $89 50
Gvarentnotos nerd»rbfz>s radijos Consolese po................... $24 50
Pnnkin’«i Laikrodėliai no ......................................................... $9 95
Militariški. rankiniai laikrodėliai, vyriški ir moteriški po $14 95 
Wflternroof Rankiniai T.°ikrodėliai po ............................ $29 ~0
Bulovą ir Fl<rin Laikrodėliai po ............................ $24.95 ir aut.
Auksinės Rašomo* Plunksnos no ............................................. $2.10

Didelis nesirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
Kam1’”. Sidabriniu šaukštu ir Peiliu, Rogers.
8 milimetru F«stman Movie Camera ................................ $49 50
16 mi’!metrn Fastman Mm-io Cnumra su skūriniu keisu $99 50 
16 milimetru Eastman .Movie Proiector
8 milimetru F.a«trn?n M«’-ie Proiector .........

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi 
užsakymo.

$112 00
............. $55 00 

perdirbami ant

Ledinis “Coolcrator” atn^’do rmžiai. rv’darvta*. už-
l^iVn lodą ilgai, maistas negenda. Galima vėliau 
elektriniu ................................................................................ $69.50

T<?TGYKTTE *TEMTNTT PEČHT dabar, šią savaite.
C-nles Hot Blast Pačius ”ž ...................................................... $19.50
Peree’Mn Ci»-culating Heaters $59.50, $99.50, $H9.50
Gas Range Vidur už ............................................................. $59 50
Bnn-»nlnw Gas ir Coal Pečiai do ......................................... $110 50
Drizinal 4 su gražu. 4 st” anglims Skylės už ................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ...........................  $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:

Drūti coli enrln?sa| no ........................................ $8.95 ir $11 95
Geri Vati«iai Matr»sa.i no................................$10.00 ir po $19 50
Patva geriausi sDring«”>’ ir variniai matmsai no ........... $39 50
Vaikams Lo'0,"s no $15.00. Vaiku lovelėms matrasai po $3 75

Rudriko milžiniškas stekas rakandu, užnirktu tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padarvti. dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums ansimokės jr iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš ?em gražaus materiiolo, 

gvarant”ot.i 10 metų. po.... $88.50. $124 50 ir no $195 00.
Už sena Parlor S«ta duodame nuolaida. Taipgi iūsu narlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
po $12.95
150 3-šmotn Bedroom Setų po ................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
125 5-šmotai Dinettes po ..........
Didelės Sofos. Stndio Couches po 
9x12 Linoleum po ...........................
4 jardu platumo Linolejos po ....
Paprastos linolejos po ....................
9x12 Maneli Carpets po ..............

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik

$39.50 ir $69.50 
.................... $42.50 
$3.95 ir no $5.95 

iarrlui 
mrdiii
$19.50

*

89c
32c

INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
ant 3 lotp, 3 ankštai, viskas po vienu stogu, 

Baltas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE,
3409 S. Halsted St.

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

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS
-------------------------— ,.,■■■■■ —

GIRAUD SVEIKINA WAACS AFRIKOJE

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
I laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

Lietuvis gydytojas Šiaurės Afrikoje

Trečiadienis, liepos 7, 1943

lietuvių pradžios
Bloom High

šūvių į puolančius ašies lėk
tuvus. Kada priešo lėktuvai 
buvo nuvaryti, tada tik bu
vo proga išimti iš Farebee 
veido ir akių stiklo skeveld
ras.
—

Mažėja popietis
Sakoma, kad popieros pra

monė nepajėgia pagaminti 
tiek popieros, kiek sunaudo
jama. Atsarga vis mažėja.

Žmonės raginami rinkti 
seną popierį. Iš seno popie- 
rio galima gaminti naują 
popierį.

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”. i

jr.

“Draugas” Acme photo
Lydimas WAAC commander capt. Frances K. Marąuėš, 

New York, generolas Giraud sveikina WAACs Šiaurės , 
Afrikdje.

Amerikietis bombarduoja Essen
LĖKTUVE KOVOJO SU NUSIGANDUSIU DRAUGU, 
KURIS STENGĖS PRIVERSTI LAKŪNĄ NUSILEISTI 
KOVOS METU.

Amerikietis, Lt. John H. 
Stickell atpasakoja savo 
pergyvenimus Anglijoje. Jis 
buvo R. A. F. narys. Teko 
jam 48 kartus bombarduoti 
priešą. Dabar jis yra U. S. 
navy lakūnas.

Amerikos lakūnų • gyveni
mas įvairus, nepaprastai 
įdomus. Jų pergyvenimai 
nuostabūs. Kartais jiems 
tenka su priešu kautis, kar
tais draugiškoje šalyje gy
vena. Protarpiais pergyve
na ir sunkias valandas toli 
nuo draugų ar priešų, plū
duriuoja jūrose ištisus mė
nesius kol suranda saugią 
vietą.
NUOSTABUS ĮVYKIS

Tarp visų šių nuotikių gal 
vienas nuostabiausių buvo 
ameriikečio lakūno kova su 
savo draugu bombanešyje, 
virš Essen, Vokietijoj. Lt. 

. Stickell, amerikietis iš Uli- 
nois, R. A. F. narys atpasa
koja šį įvykį.

Pereitų metų birželio mė
nesio pradžioj R. A. F. bom
bardavo Essen, Vokietijoje. 
Puolimas sėkmingai pavyko, 
tačiau grįžtant į namus prie
šo lėktuvai juos sutikę ėmė 
pulti. Kovos pradžioje Lt. 
Stickell sėkmingai išvengė 
susirėmimų su priešu ir ti
kėjosi nuo jo pabėgti. Deja, 
nepasisekė. Priešas juos ge
rokai apšaudė.

Įgulos nariams pasidarė 
karšta, nes apsiginti buvo 
sunku. Lėktuvo navigato
rius buvo sužeistas. Jis puo
lė prie lakūno norėdamas iš 
jo rankų išveržti lėktuvo 
kontrolę. Lt. Stickell susiki
bo su juo. Jiedu po lėktuvą 
ritosi. Lėktuvas krito že
mėn. Pagaliau Lt. Stickell 
nusikratė navigatoriaus, ku
ris buvo apsikraujavęs nuo 
žaizdos. 500 pėdų virš žemės 
kažkur Prancūzijoj Stiskell 
suvaldė lėktuvą.
GAZOLINO BEVEIK 
PRITRUKO r

Mirtis nekartą 
žvelgia į veidą, 
sykiu išvažiavę nežino 

lakūnams 
Kiekvienu

arl

4*- •T

grįš gyvi ar svetimoj žeme
lėj pasiliks pūti jų sužaloti 
kūnai.

Kartą Lt. Stiskell su ki
tais lakūnais bombardavo 
Cologne, Prancūzijoje. Puo
limas pasisekė. Tačiau be-' 
grįžtant, priešo lėktuvai 
juos užpuolė. Apšaudytu 
lėktuvu jie paspruko nuo 
priešo ir grįžo Anglijon. Su
grįžę tankoje rado vos aš
tuonis galionus gazolino. 
Vadinasi, netoli būtų nuva
žiavę. t”

KIAUŠINIS RETENYBĖ
Be visų tų įdomių nuoti- 

kių kovos metu, Lt. Stickell 
prisimena ir savo gyveni
mą Anglijoje. Pasakoja apie 
valgių suvaržymą, 
du mėnesius laukti 
kiaušinio. Gaudavo tik 
ną kiaušinį mėnesyje.

Pirmą orendžį , gavo 
už keturių mėnesių, ir 
siuntinyje iš Amerikos.

Turėjo 
vieno 

vie-

tik 
tai

kuris
Sužalojo 20 trokų

Viename garaže, 
randasi 620 N. May str., pik
ti žmonės sunkiai sužalojo 
20 didelių trokų.

Priešakiniai langai ir švie
sos rastos suardytos. Kai 

'kurios trokų dalys sužalo
tos. Sakoma, kad nuostolių 
sukelta apie $10,000.

Sužaloti trokai rasti pe
reito pirmadienio ryte.

Policija ieško kaltininkų.

i " :
TN K TJ JC T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūšj LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

I 
»

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LTTWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI S ALĖS MAN AI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai® nuo S vai. ryto iki 12 vai. piettj.

K i tom ta dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki S:20 valandos popiet 
\---------- ■ ■

Dr. kapitonas Walter Būt-1 
kus gimė 1913 m. spalių 27 
d. Baigė Šv. Kazimiero pa
rapijos 
mokyklą,
School, Belloit, Wis., kdlegi- 
ją ir Loyola Medical. Prak
tikavo Cook kauntės ligoni- , 
nėję ir turėjo savo ofisą I 
Chicago Heights.

Dr. kapitonas W. Butkus 
jausdamas pavojų savo ša
liai, jau 1940 m. lapkričio 
mėnesį įstojo kariuomenėn 
ir mokino naujokus teikti 
pirmą pagalbą karo fronte. 
Pustrečių metų gyveno nau
jai įsteigtoje Edvards Camp, 
Mass. Dabartiniu metu ran
dasi kur nors Afrikoje. 
Šventadieniais nueina į 
prancūzų katedrą.

Lietuvoje įvesta darbo prievolė
Per Portugaliją gauta ži

nia iš Lietuvos, jog vokie
čių ministeris okupuotiems 
“Rytų’’ kraštams išleido Įsa
kymą, pagal kurį visiems 
“Ostlan-to”, taipgi ir Lietu
vos gyventojams įvedama 
darbo pr’evolė. Vyrai ir mo
terys tarp 18 ir 45 metų am
žiaus turi dirbti, kur jie.es 
paskirta. Už pasipriešini mą 
gresia trankiųjų darbų k.i.ė- 
jimas.

Vokiečių reicho komisa
ras “Ostlande” paskelbė 
vykdomąsias taisykles, ku
rios plačiau nusako darbo 
prievolės pobūdį. Jose pasa
kyta, kad darbas gali būti 
paskirtas ir už “Ostlando” 
ribų. Prievolės laikas neap
ribotas, o kai dėl atlygini
mo, tai jis būsiąs mokamas 
toks, koks darbo vietoje 
esąs priimtas. Darbo prievo
lė netaikoma toms sritims, 
kurios laikomos svarbiomis, 
kaip antai žemės ūkis, vals
tybinė tarnyba ir t. t. Kito
se srityse dirbantieji žmo
nės gali būti priversti iš
mokti kitokio darbo, 
jie ligšiol dirbo.

negu
IJ
i

Susižeidė kūdikis
Chicago, III.

pirmadienį Jackson parke 
nuo tilto nukrito dviejų me
tų amžiaus vaikas ir susižei
dė.

Platinkite “Draugą”.

/
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Dr. kapt. Valter Butkus

Dr. Butkus yra jaunas, 
gabus gydytojas ir jo laukia 
graži ateitis užsibaigus ka
rui. Prieš metus vedė Kor
neliją, dukterį Sue Hardin-į 
berg. Jo tėvai, Antanas ir 
Agnė Butkai, gyvena 6042 
S. Washtenaw avė., Chicago, 
IU.

I
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Netoli Glenview susidūrė 
du lėktuvai, žuvo du laivy
no 
mė

• .

nj.

aviacijos kadetai. Nelai- 
įvyko pereitą pirmadie-

f

Gražioje nuotaikoje
Chicagoje liepos 4 dienos 

šventė labai įspūdingai pra
ėjo. šventė praleista patrio
tinėje nuotaikoje.

Pavogtas automobilis
Chicago, III. 

pirmadienį University avė. 
buvo pavogtas automobilis.

Pereitą

Chicago, III. — Pereitą 
pirmadienį du vyrai sulaikė 
grįžtant iš darbo darbininką 
ir atėmė iš jo piniginę, ku
rioje buvo $180.

Paskendo
Chicago, III. Pereitą 

j pirmadienį ežere paskendo 
19 metų amžiaus vyras. Jis 

Pereitą buv0 vedęs.

Įkando
Chicago, III. — Nedidelis 

pasiutęs šuo įkando trims 
asmenims. Nukentėję yra 
gydomi.

NelaimėI

Berlln, N. J. — Pereitą 
pirmadienį automobilio su
sidūrime su autobusu žuvo 
penki kariškiai.

Reikia turėti
Nuo liepos 1 dienos reika

laujama turėti federalį ženk
lą (štampą). Ženklą reikia 
priklijuoti prie priešakinio 
automobilio lango. Jei kas 
šio ženklo neturės — turės 
sumokėti $25 bausmės.

>

X Kun. dr. K Rėklaitis, 
MIC., Tėvų Marijonų pro
vincijolas, vakar išvyko į 
Rytus Provincijos reikalais.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
liepos 5 d. buvo gedulo pa
maldos už sielas žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės. Pamaldas 
huvo užprašęs Federacijos 
Chicago apskritis.

X Antaniną ir Kazimierą 
Dorshus, 11029 S. Sawyer 
Avė., šiomis dienomis ap
lankė garnys ir paliko do
vanų dukrelę. Dabar Dor- 
shai turės dvi dukreles.

I
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X Elena Jusis, 1224 So. 
St. Louis St., praeito mėne
sio pabaigoje įstojo į Ame
rikos pagelbinę kariuomenę 
— WAACs. Jos tėvas yra 
didelis rėmėjas dienr. “Drara 
go’’ ir visų mūs organizaci
jų.

X Sesuo Bernarda, šv. 
Kazimiero akademijos mu
zikos mokytoja ir orkestro 
vedėja, parašė mišias, ku
rioms davė vardą ‘ ‘Regina 
Paeis”. Mišios pritaikintos 
trims ir keturiems moterų 
balsams. Mišios nėra leng
vos. Jas išpildyti gali tik 
pajėgus choras.

X Stanley Andriuškevi
čius su žmona, iš Bridge- 
port, Conn., dviejų dienų 
švenčių proga, atvyko į Chi
cago aplankyti savo pažį
stamus West Side biznierius 
Linauskus. Svečiai buvo nu
vykę ir į L. Vyčių šventę 
Vytauto parkan.

X Prašomi atsiimti do
vanas. “Draugo” piknike lie
pos 4 d., daugelis bandė lai
mę, bet vienas laimėjo. Ir 
taip, serijos No. 1 tikietas 
241 laimėjo arbatinį staliu
ką, o serijos 251 tikietas 80 
laimėjo dailų užtiesalą ant 
lovos. Kas turi tuos nume- 
rus, prašomi dovanas atsi
imti iš “Drauge” adminis
tracijos.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos piknikas įvyks liepos 25 
d., Aušros Vartų parapijos 
“Rūtps” darže (West Sidę). 
Beliko virš pora savaičių 
laiko. Nariai bei šiaip se
serų prieteliai, kurie turite 

’ paėmę laimėjimo knygučių 
tikietų platinimui, malonė
kite padirbėti ir kuo grei
čiausiai grąžinti dvasios va
dui kun. J. Dambrauskui. Iš 
kalno nuoširdžiai dėkojame 
už pasiaukojimą ir nuošir
džią talką.

X Pvt. Walter Mačiulio- 
nis, čikagietis, šiomis die
nomis apdovanotas Purple 
Heart ordinu. Sausio 27 d. 
šalę Casablanca, Afrikoj, 
jam važiuojant “jeep” ari 
kitais dviem kareiviais, prie 
šo kulka pataikė į priekinį 
stiklą. “Jeep” atsimušė į 
medį. Mačiulioniui buvo su
laužyta koja. Jis vienok iš
trauktas gyvas. Kiti du su 
juo važiavę priešo buvo nu
šauti revolverio šūviais iŠ 
taip arti, kad ant galvos 
buvo žymu parako durnai.
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