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

—Abraham Lincoln
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ALMANTAI VAROSI PIRMYN SICILIJOJ!
Visu 100 mylių frontu smarkiai kovoja

Laukiama stipraus ašies pasipriešinimo

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, šiaurės Afrika, liepos 11 
— Alijantų karinės jėgos išlipo Sicilijos pietrytiniam pa
krašty ir per tris valandas numalšino ašies kariuomenės 
pasipriešinimą. Už pusantros valandos po tai alijantų ka- 
raiuomenės pradėjo žygiuoti toliau į salą. Padangėsee juos 
saugoja alijantų lėktuvai.

Nors oras buvo nepalankus, invazija skaitoma pasi
sekusia visais atžvilgiais. Alijantų jėgos atakavo Sicili
jos pakraščius 100 mylių ilgumo frontu. Sąjungininkų 
karo laivai visą laiką apšaudė priešų pozicijas. Mūšiams 
besitęsiant vis daugiau ir daugiau kariuomenės ir ginklų 

| atgabenama į Sicilijos pakraščius. Tame transporto darbe 
dalyvauja Amerikos, Angli- .... . ~ ;
jos, Indijos, olandų, lenkų JAV bombavo japonų 
ir graikų laivynų vienetai. Iš Kjyjcę 
viso buvo apie 2,000 laivų, i ’ol’llS

Kitas komunikatas nupa- . ALIJANTŲ ŠTABAS, pie- 
sakoja didžiąsias oro ata- tų Pacifike, liepos 11 — 
kas, kuriomis ašies apsigy- ■ Amerikiečių lėktuvai bomba- 
nimas buvo :
pačioj invazijos pradžioj. 
Tos atakos ir toliau tęsia
mos. Apart atakų ant ašies 
aerodromų, bombuojami jų 
keliai ir kitos susisiekimo 
priemonės ištisai Sicilijos.

A Tuo bandoma kuogrei- 
čiausia izoliuoti susisiekimo 
terminus per kuriuos ašies 
jėgos aprūpina savo kariuo
menę reikmenimis iš Itali
jos.

Pranešimai nenurodo ko
kia ir kiek opozicijos būta 
Sicilijoj. Alijantų žinoma,; 
tačiau, kad toje saloje ran- ponų pozicijų Muiidoje ir! 
dasi daug Italijos kariuo
menės, ir kad vokiečiai taip
gi nuo senai stiprina savo 
pozicijas šioj strateginėje 
saloje, iš kurios sąjunginin- 

^kai galėtų pulti pačią Itali- 
^ją. Tik kelios mylios van

dens skiria Siciliją nuo pa
čios Italijos.

Italijos radijo pranešė, 
kad “puikiai ginkluoti” A- 
merikos ir Anglijos para
šiutininkai nusileidę užpa
kaly ašies linijų Sicilijoj. 
Anot to pranešimo, parašiu
tininkai nusileidę stipriai 
ginkluotose apylinkėse ir 
buvę nušauti arba suimti 
nelaisvėn. Alijantų praneši
muose nieko nesakoma apie 
parašiutininkus.

sutriuškintas vo japonų transporto lai-' 
vus, kurie nakties metu ban
dė priplaukt prie New Geor- 
gia salos ir padėti savo ka- 

. riams amerikiečių apsuptoj 
Munda bazėj. Dvi 500 sva
rų bombos pataikė į japonų 
laivus, bet amerikilečiams 

nebuvo matoma kas su tais 
laivais atsitiko, nes tuo me
tu buvo tamsu. Nuo to 
ko nežinoma kur dingo 
japonų laivai.

Pačioj New Georgia 
loj alijantai perkirto japonų 
susisiekimo linijas tarp ja-

lai- 
tie

sa-

I

NAUJOJI ĮPLAUKA

“Draugas" Acm<> photo

Sault Ste Marie, Mich., pastatyta nauja įplauka, kainavo $14,000.000. ĮplaukosoauiL Oie mane, Micn., pastatyta nauja įplauka, kainavo $14,000.000. Įplaukos ati
darymas įvyko liepas 11 dieną, kad pagreitinti geležies rūdos ir javų pristatymą iš 
Lake Superior uostų. Dešinėje matosi sena įplauka.

Amerika gerbs Vatikano neifralitetą i Mikolaiczvk nauias

Bairoko, Kula įlankoj. Ja
ponai dviem atvejais bandė j 
perkirsti amerikiečių bloką- Į 
dą, ir abiem kartais buvę 
atmesti. 60 japonų buvo už
mušta.

Ankščiau buvo pranešta, 
kad suvirs 100 Amerikos 
lėktuvų bombavo japonų 
aerodromą Mundoje. Kitos 
bombos buvusios 2,000 sva
rų. Tai buvo didžiausi iki 
šiol bombavimai Munda ba
zės.

45 japonų Zero lėktuvai 
atakavo amerikiečių pozici
jas Rendova' saloj. Ameri
kiečių lėktuvai juos išsklai
dė. Keturi japonų lėktuvai 
buvę nušauti.

Patyrę obzervatoriai gsu-jlf Ąp|l EI[XA 
įmomis žiniomis džiaugė- ]■**'»*v MVn. narnomis žiniomis džiaugė

si, bet perspėjo, kad dar e- 
są peranksti džiaugtis lai
mėjimu. Jie tvirtino, kad 
dar ateina lemiančios kovos, 
kuomet ' priešas atsimuš 
kontratakomis. Nors iki šiol j 
nebuvo pranešta apie stip

resnį ašies pasipriešinimą, 
^laukiama jo by kuriuo mo

mentu.

PIRKITE KARO BONUS!

ORAS
Bus vėsiau šiandien. Ne

smarkus vėjas.

Naciai bando pralaužti rusų linijas
Milžiniška kova Belęprod-Kursko fronte

MASKVA, liepos 11 — Po šešių dienų didelių kovų, na
ciai vis dar siunčia naujus rezervus tankų ir karių bandy
dami prasimušti toliau tuose punktuose Belgorod daly, 
kur jiems per pirmas keturias dienas pasisekė prasiveržti 
pro rusų linijas. Didžioji kova 165 mylių frontu eina ne
perstojančiu smarkumu.

Nacių bandymas prasimušti Kursko fronte kainavo 
jiems suvirš 42.000 vyrų. 2,338 sunaikintų ar sužalotų 

tankų ir 1,037 sunaikintų 
lėktuvų.

r>

Amerikos laivai ir všl 
apšaudė Kišką

WASHINGTON, liepos 10 
— Antru kartu per tris die
nas Amerikos karo laivai 
prisiartino prie Kiskos sa
los ir apšaudė japonų pozi
cijas. Priešų baterijos atsi
liepė. tuo parodydami ame
rikiečiams. kur japonai yra 
įsistiprinę. Laivynas teigia,

j kad tos žinios padės ame
rikiečiams, kuomet bus puo
limas šios paskutinės japo
nų bazės Aleutian salose. 
Japonų šaudymas jokių 
nuostolių nepadaręs.

Pirmajam apšaudyme 
salos, japonų kanuolės 
atsiliepė. Laivynas tada
rodė, kad japonai nesiprie
šinę tuo laiku, kad nenuro
dyti savo pozicijas.

Sakoma, yra visokių įro
dymų, kad japonai visomis 
išgalėmis dirba, kad susti
prinus savo poziciją Kiško
je atmušimui laukiamo 
merikiečių puolimui.

Rusų pranešime sakoma, 
kad vokiečiai naudoja nau
jus rezervus mėgindami iš
vystyti ofensyvą. Anot to 
pranešimo, kur tik naciai 
prasimuša pro rusų linijas, 
rusai sustabdo priešo puoli
mą kontratakomis ir vokie
čiai nukenčia didelius nuos
tolius.

WASHINGTON, liepos 10 
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien pareiškė, kad Sici
lijos invazija reiškianti pra
džią paskutiniųjų žygių ka
re prieš Italiją ir Vokieti
ją. Galutinas tikslas esąs 
visiškas sunaikinimas na
cizmo ir fašizmo.

Jo pareiškime taipgi bu
vo duota suprasti, kad į- 
vyks i r puolimas pačios 
Italijos, nors nieko labai 
aiškaus tuo reikalu nepa
sakė.

Tuoj po to pranešimo bu-, 
vo išduotas tekstas pareiš-l 
kimo, kurį Prezidentas 
Rooseveltas pasiuntė Jo 
šventenybei Popiežiui Pijui 
XII, kuriuo Prezidentas už-

tikrino Romos Katalikų va
dui, jog per visas karines 
operacijas Vatikano ir kitų 
katalikų nuosavybių Italijo
je neutralus statusas būsiąs 
gerbiamas.

Pareiškimo pradžioje bu
vo minima alijantų invazi
ja Sicilijos 
aiškinimas,

ir Prezidento 
kad alijantų 

kariai atvykę apvalyti Ita
liją nuo fašizmo ir jo 
mingųjų simbolių, ir 
ryti nacius spaudėjus, 

į užteršia jos žemę.
Popiežiui buvo pranešta, 

kad ateities mūšiuose, kiek 
alijantams bus galima, baž
nyčios ir kitas įstaigos ne
būsiančios paliestos karinių 
veiksmų.

nelai- 
išva- 
kurie

Ašies submarinas 
nuskandino laivą

LONDONAS, liepos 11 — 
Italų submarinas prie Smyr- 
nos apšaudė ir nuskandino 
Turkijos 150 tonų motorinį 
laivą. Vienas įgulos narys j 
buvęs užmuštas ir keli su-1

Laivynas gavo daug 
lėktuvų

WASHINGTON, liepos 10 
— Amerikos laivynui buvo 
pastatyta suvirs 9,000 lėk
tuvų ir 6,000 visokių kari
nių laivų pirmam 1943 pus- 

7“ i mėty. Laivynas visais 1942 žeisti. Turkija, kol kas, šio,_^ onAA lsw„
karo metu laikosi neutralu
mo.

t t I

Darbų stabilizavimo 
įsakymas pratęstas

William H. Spencer, War 
Manpower Komisijos direk-

LONDONAS — Šiandien 
į Londoną atvyko Amerikos 
karo sekretorius Henry L. • 
Stimson. Drauge su juo at- torįus vidurvakarinėms val- 
vyko keli aukšti karininkai.
.. . > • *

SICILIJA — Alijantų ka
riuomenės įsistiprino visose 
pirmiau užimtose pozicijo
se. Visu 100 mylių frontu 
žygiuoja pirmyn.

LONDONAS — Algjers 
radi o pranešė, kad daug 
vokiečių kariuomenės pasie
kė Siciliją.

pranešė,

sulai-MASKVA — Rusai 
ko nacių smarkius puolimus 
Kursko fronte.

j metais tegavo 9,000 lėktu
vų.

Laivų statyba padidėjo 
250 nuošimčiais daugiau ne
gu tame pačiam laikotarpy 
1942 metais.

I

stybėiag^pratęgė.da^bo sta-^pri6ZdSlĮ 
bilizapn^^įsakyirro ^galioji- * rUTrAr

Tyrinės baisaus gaisro
■ V

mą Illinois, Indiana ir Wis- 
consin valstybėms iki rug
sėjo 15 . Įsakymas turėjo iš
sibaigti liepos 15 d.

Einant tuo įsakymu, dar
bininkai karinėse dirbtuvė
se gali imti geriau apmoka
mus darbus kitose dirbtu
vėse tiktai išsirūpinę per
leidimo certifikatą iš darb
davio ar iš U. S. Employ
ment Service. _

lenkų premjeras
LONDONAS, liepos 10 — 

Lenkų vyriausybės prezi
dentas Wladyslaw Rackie- 
wicz šiandien paskyrė Sta- 
nislaw Mikolajczyk lenkų 
vyriausybės premjeru, vie
ton žuvusio Gen. Wladyslaw 
Sikorski. Tuo, matomai, bu
vo baigta nesusipratimas, 
kurio pasėkoj Mikolajczyk 
ankščiau buvo pridavęs sa
vo rezignaciją.

Tuo pačiu kartu lenkų te
legrafų agentūra pranešė, 
kad prezidentas pranešęs a- 
pie paskyrimą Generolo Ka- 
zimierz Soshkowski vyriau
siuoju lenkų ginkluotų jėgų 
vadu. Tas pranešimas pa
tvirtina pirmiau gautus ne
oficialius raportus.

Sikorski n kuris žuvo pra
eitą sekmadienį lėktuvo ne
laimėj Gibraltare, buvo 
Lenkijos vyriausybės prem
jeras ir vyriausias kariuo
menės vadas.

tos
ne-
nu-1

Rusų artilerija, senai pri
pažįstama geresne negu vo
kiečių, esanti nepaprastai 
greitai kilnojama iš vietos 
j vi.etą ir esanti labai efek
tyvi. Sovietai taipgi sakosi, 
kad jų lėktuvai vis bombuo- 
ja vokiečių pozicijas ir amu
nicijos krovinius. Anot jų, 
jie sunaikinę tiek Vokieti
jos lėktuvų, kad naciai virš 
fronto dabar vartoja senus 

.ir netinkamus lėktuvus.

a-

Pranešimuose minima, kad 
Rusijos laikraščiai dar nie
ko nerašę apie Sicilijos in
vaziją, bet kad Rusijos ci
viliniai gyventojai sako, kad 
ta invazija esanti puiki do
vana rusų kariuomenei. Jie 
mini, tačiau, kad tai nesąs 
antras frontas, nors tai di
delis smūgis ašiai.

10

Kaltina pristatymu 
netinkamu motorų

VVASHINGTON, liepos
— Senato Truman komite- 

' tas šiandien apkaltino Cur- 
tiss-Wright korporacija pri
statymu armijai ir laivynui 
netinkamų motorų lėktuv
ams. Komitetas sakė, kad 
dirbtuvė naikino rekordus, 
neteisingai pildydavus ban
dymų raportus, falsifikavo 
inspekcijų raportus ir pra
leisdavo kitus inspekcijų 
reikalavimus, tik kad įbruk
ti armijai ir laivynui netin-

Atakavo nacių aero
dromus Prancūzijoj

LONDONAS, liepos 11 — 
Ašies karo industrija, ir taip 
jau įtempta dėl didžiosios 
kovos Rusijos fronte ir ap
sigynimui nuo alijantų in
vazijos Viduržemio apylin
kėje, buvo dar labiau pa
veikta nauju bomba vimu 
dirbtuvių Ruhr apylinkėj.

Anglų bombanešiai ata
kavo Gelsenkirchen. dažnai 
atakuotą aliejaus išdirbimo 
punktą, ir geležies ir plieno 
centrą.

Mikolajczyk pirmiau pri
davė savo rezignaciją dėl to, 
kad karo komendantu pa
skirtas Sosnkowski. Spėja
ma, kad Milolajczyk savo 
rezignacija norėjęs įrodyti I 
jog jis manąs, kad Sosn- kainus motorus, tuo staty- 
kovvski gaunąs perdaug darni pavojun amerikiečių 
svarbią vietą lenkų vyriau-1 lakūnų gyvybes, 
sybėje. Manomi, kad nau-1 
jasis premjeras sudarysiąs 
naują kabinetą iš keturių 
didžiausių lenkų politinių 

_ partijų, ir tuo gausiąs pro- 
. i gą paskirti sau patinkamą

karo ministerį.

II

CHICAGO, liepos 11 
Ugniagesių vadai ir miesto 
taryba pradėjo investigaci- 
jas, kad ištirti priežastis 
gaisro, kuriame žuvo aštuo- 
ni gaisrininkai. Kadangi 
gaisras buvęs vienu kartu 
užgesintas, o vėliau tą pa
čią naktį ir vėl prasidėjo, 
bus tyrinėjama ar kartais 
tas 
nors padegtas.

namas nebuvo kieno

i

Raportas aštriai kritika
vo Amerikos karinių lėktu
vų statybą, tačiau sakė, kad 
nėra jai lygios pasauly, ir 
pranašavo didelį padidėji
mą lėktuvų išdirbime.

Amerikos ir Anglijos ma
žesnieji bombanešiai dienos 
metu atakavo priešo aero
dromus Caen ir Abbeville, 
vakarinėj Prancūzijoj. Di
dumas tų atakų įrodo, kad 
alijantų oro ofensyvą vaka
rinėj Europoj nebus suma
žinta iš priežasties invazi
jos pietų Sicilijoj.

Curtiss-Wright korpora
cijos prezidentas, G. W. 
Vaughan, šituos kaltinimus

LONDONAS, liepos 11 —
Generolo Sikorskio palaikai 
šiandien pasiekė Londoną, pavadino nepamatuotais ir 
Lenkų karo laivas Orkan 
juos atgabeno į Plymouthą

1 vakar naktį, karstas buvo
1 tada perkeltas į specialų
> traukinį ir nuvežtas į Lon

doną.

s

neteisingais. Jis sakę, kad 
korporacija, kiek jai žinoma, 
vyriausybei pristačius vien 
tik geriausius lėktuvus, ku
rių dalys buvo aukščiausios 
kokybės.

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI!
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš Los Angeles 
padangės

Pagerbs žymų lietuvį
Philadelphia, Pa. — Man 

teko nugirsti, kad šįmet su- 
Šį sykį noriu trumpai pa- eina 40 metų, kaip Kazys

rašyti apie Šv. Kazimiero Vidikauskas darbuojasi lie- 
lietuvių bažnytėlę. Įdomu tuvių literatūros dirvoje ir 
štai kas. ! taip pat keldamas lietuvių

Kas tą namą statė, gal, vardą ne lietuvių spaudoje, 
nežinojo, kas ir kadi jame Yra kilęs sumanymas, kad 
gyvens. Bet arkitektas, da- ta proga žymų lietuvių tar- 
rydamas planą, tikrai su- pe ir žinomą tarp svetim- 
planavo namą tokį, kad jis' ta.učių veikėją tinkamai pa
tiktų ir Dievo namui. Tai gerbti, 
rodo namo vidaus konstruk
cija. Nes kur dabar pasta
tytas altorius, nieko nerei
kėjo taisyti, nei pridėti. Vie-; 
ta tokia, lyg buvo žinota, 
jog čia kada nors reikės 
statyti altorių. Nuo alto
riaus lubose yra keturi kry
žiai iš balkių. Taigi, atro
do, kad tas namas kaip tik 
buvo statytas bažnyčiai.

Sumanymas remtinas.
L. N.

Nacių suimti lietuviai 
po 3 dienas be 
maisto ir vandens

Antroji dalis namo taip
gi sutvarkyta taip, lyg bū
tų žinota, jeg čia bus baž
nyčia. Nes be jokio pertai
symo, tik tam tikras dure
les pauanus, arua uziaiuą į 

pakabinus, bažnyčia atski
riama nuo kitos dalies, kuri 
naudojama susirinkimams, 
o prie jos ir parapijos ofi
sas su dideliu prieangiu — 
gonkomis. Antras ir trečias 
aukštai taip pat sukonstruk-1 
tuoti taip, kad geriau ne
buvo galima. Vietos yra 
daug. Viskas suglaustai, vis
kas krūvoje; nors maža, bet 
patogu ir viskas ant vietos.

Mirė buvęs majoras
Mt. Carmel, Pa. — Birže

lio 27 d. čia mirė buvęs to 
miesto majoras Antanas Ju- 
šinskas. Velionis yra tikras 
brolis motinos žinomos Phi- 
ladelphia, Pa., veikėjos Ka
valiauskienės.

Paliko sererį ir sūnų ka
riuomenėj vyresniu dakta
ru, kuris buvo parvykęs į 
savo tėvo laidotuves. L.N.

BROLIAI ARMIJOJE

DR. VAITUSH, OPT

Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje^
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDKNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
A P KAINA V IMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

4*

sitaiko, kad barakuose lai
komi po tris dienas, kartais 
be maisto ir be vandens. Vi
si darbingieji žmonės iš ba
rakų vežami į Vokietiją,

nukentėjo Alytaus, Vilka- ; 
viškio, Šakių, Naumiesčio, 
Tauragės ir Raseinių aps
kričiai. Ištisi kaimai apgy
vendinti vokiečiais, lietuviai
grūdami į rytus, į smėlio prie sunkių darbų. Jų išvež- 
žemes. Kol išskirstomi, pa- , ta daug. Suardytos šeimos.

• 
a” ’T?

1 - ij
r'"' ’

V

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas praneša, kad 
naciai iš ūkininkų atima vi-, 
sas geresnes žemes. Ūkiniu-Į 
kas, apleisdamas savo sody
bą, galįs pasiimti vieną kar-j 
vę, vieną kiaulę, penkias a-j 
vis ir maisto dviem savai
tėms. Visa kita turi būti 
palikta tvarkoje, naujam gy 
ventojui — vokiečiui. Yra 
buvę atsitikimų, kad ūki
ninkai turėjo apleisti tėviš
kę per 20 minučių. Daug

y

les padarius, arba užlaidą bažnyčios ir nutolo nuo jos, 
atšalo. Jei jie turėtų dau
giau meilės link savųjų, oi, 
daug būtų galima nuveikti 
mūs pačių gerovei. Bet tas 
nelemtas atšalimas, stoka 
meilės link savųjų visus 
skirsto ir dėl to sunku su- 
seiti, pasikalbėti, /pasitarti 
savais reikalais. Jei kas ką 
ir veikia, tai kitiems nieko 
nesako. Dėlto sėkmės išei
na nekokios.

Acme pnoio

Tai yra broliai Madden, Al, John ir Waft (iš kairės į 
dešinę), šypsosi pro dideles barzdas, kurias užsiaugino 
Guadalcanale. Jie laiko šautuvų dirželius prieš grįžtant 
iš salos į namus, Glendale, Calif.

Bet reikia tikėtis, kad 
mes vis tik “augame”. Lai-

•
Kai kurie vadinamieji pa- 

rapijonai nežinia dėl ko į' kui bėgant, gal, priaugsime 
mūsų bažnytėlę taip šaltai 
žiūri. Vietoj džiaugtis, ją 
mylėti, ją remti, ją palai
kyti, pas juos matoma atša
limas. Gal, dėlto, kad per
daug metų neturėjo savo

prie senovės lietuvių, ku
riuose buvo darjg meilės ar
timui, buvo daug nuolanku
mo, teisingumo, geros šir
dies. Tik kad greičiau prie 
to priaugtumėm. J. K. Mikas

Lį^vįai stipen- į Užuojauta lenkams 

dininkai I
Lietuvos General i n i a m 

Konsulatui New Ycrke t ar-; 
pininkaujant Lietuvos pilie
čiai studentai Marija Tūbe
lytė, Aldona Kundrotaitė ir 
Jonas V. Navickas gavo sti
pendijas su pilnu išlaikymu 
vasaros septynių savaičių 
studijoms tarptautiniuose 
seminaruose (Intemational 
Service Seminarai, kurie 
vyksta specialėse vasaros 
stovyklose Camp Kanesa
take, Pennsylvania ir Guil
ford College, North Caroli-

Dėl Lenkijos Ministro Pir
mininko generolo W. Sikors
kio tragiškos mirties Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
J. Budrys pareiškė užuojau
tą Lenkijos Generaliniam 
Konsului, Ministrui S. Stra- 
kacz.

Alano 20 metq praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akiu Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

DR. S. VVEINE, O.D.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

S
PRANEŠIMAS

★

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

"KUN. J. NAVICKAS
JO GYVENIMO IR ASMENS BRUOŽAI”

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. I. C.
Marian Kilis Scminary,

Hinsdale, Ulinois
%

na. Marija Tūbelytė išvyko i 
į Camp Kanesatake, o J. A.

' Navickas ir A. Kundrotaitė
! į Guilford College.

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyrin.-? iš priežas
ties spalvų neregėjiruo — (color 
Llindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PBOipect 1930

Skolinam Pinigus

t

— PARSIDUODA —

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

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — RRl'šlAI 
POPIERA APKAUTOM DYKAI

*

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ l 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- • 

LUNIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR * 

KOL DAR NEISI’ARDUOTI.

TŪBOS. CLARINFTAI, TROM
BONAI. SAAAPHONES, FLUTES 
su ••cases” — $85.00, $37.50.
845.00 ir 875.00. Visi (^rantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UIT ARAI. SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
8«.5O, 88.50, 812.50 Iki 835.00.
STRIUNINIAI BASAI — 880.00. 
8125.00 ir 816O.CO. BASO U2- 
DENGALAS — 812.00. 8MIČE-
LIAI 8MUIK0M8. 8TRIUNINI- 
AMS BA8AM8. VIOLAS' IR CEL- 
LO — 81.50, 88.00, 85.00, 810.00 
Ir 815.00. Striūno* dėl visų vlri- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS-— 318.50, 328.60. 
835.00 Ir 850.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLS, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE visiem# 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

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

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 MaxweU St., Chicago

Z—------------.....................

i 
f 
I
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1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866

įSH€ftWlN-WlLLiM/nS i 
Paini s

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

P. KEZON 
ir Iždininkas

PETRAS 
Sekretorius

l

Tel YABda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tat OAHal 6123

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas užd&rytaa.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

DABARTINE
DIVLDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO”VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis
Ištaisa.

Ofiso teL V LR gini a 0036
Retidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti
1L

TeL YARds 6921.
Bes.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANsl 0267
Bes. teL: FROspect 6669

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

ResHendja: 6600 8o. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vaL vatatra

TeL YAEds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO '
744 West Sfith Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:36
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

PASKOIOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIClFl
8TATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 11 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMCIO RATOMA

1J
i

— teikia — 
SVKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

S4O1 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

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 ponirt,

DR. GHARUES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL IHDiray 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryte, nuo 2 iki 4 
nd. pppiet ir nuo 7 iki 8:30 %sL vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

f

Safety
PtuA LIBERAL EARMINGS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
Burance Corporation. Mokama 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4H8 Jos. M. Mozeris. Sec’y. S2M SO. HALSTED 8T.

You
Can 
Be 
S u re

Nebūkit mipan
čioti nerancIMs 
pakinkliai*. Gy
venkit 1lu<»M nuo 
patrūkimo bėdos.

O I AL —— S P E
Iškirpkite šj skelbimą Ir priduo- 

klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

1AMAN KETINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmcntą.

NfiRA KO GERESNIO Už

Creator of Custom Appttaa>'e« for 27 yra 
3« S. STATĖ. RM. P10, STA. 4IRS 
Dailf 10 A M. ’TII 5; Mon . iri. TH » P.M.

SatuMay ’TII 1. Sundaf I U 4.

Bis yra apoetalls r»r«tnlmo biMymu fr 
nabua kltoa* lalkraSčIuoM. Tatp<t. tta 
paafOlymaa nobus llkirt»(u

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik riana poro aklų visam gy- 
vanlmal. Bauroklta jas, leisdami 
Uacaamlnuoti jas modarn lik tauria 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

rali suteikti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina 
ris* akių tumpinių. ..

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smsfana, Jr.

OPTOMm TORTAI
1891 So. Ashland Avenoe 

Kampu 18-tos
Tetefonaat CAMAL 04U, CMmcc 

OFISO TALAFDOSi
Kasdien *:>• a. m. Iki 8:88 p. m. 

Trečiad. ir MMat. 8:88 a. m. 
iki T >» p. m.

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRŪMAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDaie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
fUtmadieniaie tmaal nndtacha*.

Ofiso Tel.................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ud 8:00 vaL
Trečiad. ir Seka, tik susitartus.

Išmintis yra širdyje to^ 
kuris turi supratimą.

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

Split by PDF Splitter
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• TĖVIŠKĖS VAIZDAI
Paukščiai grįžta

Kovo pradžioje mama vie
ną rytą tardavo mums: “Jau 
vyturėlis parlėkė’ ’...

Mes, mažieji vaikai, pasi
gėrėdami klausyda v o m ė s 
šios žinios. Mūsų širdys su-

• drebėdavo iš džiaugsmo:, 
tuoj vėl basi lakstysime po 
žydinčias pievas, tuoj vėl 
ganykloje šokinės ir bliaus; 
ėriukai, tuoj sodai ir girios 
skambės nuo paukščių gies
mės.

Mes bėgom į lauką, ar ne- 
išgirsim čirenant vyturėlį. I

• Nuo kalnelių jau tirpo snie
gas. Linksmai ir giedriai 
gurgėjo upeliukas.

Už grumsto, nepakilda
mas į dangų, aure, vyturė
lis sučireno ir nutilo. Trum
pa buvo jo daina. Bet ji 

• mums pasakė, kad tuoj gluos 
niai susprogs, kad sula var
vės iš klevų ir beržų, kad 
sodai pabals nuo vyšnių ir 
obelų žiedų.

" Kartais vėl žiemių vėjai 
papūsdavo. ir sniegas kris
davo ant žemės.

Aš tada mąsčiau apie vy
turėlį už grumsto. Kad jis 
nesušaltų!

Vos tik pragiedrėdavo ir 
drungni vėjai padvelkdavo, 
rugių lauke vėl sučirendavo 
vyturėlis. Jis jau nenutilda
vo nuo ryto ligi vakaro, nuo 
pirmų pavasario spindulių 
ligi rudens darganų. Jis bu
vo mūsų ištikimiausias drau
gas; brolio artojo nepailsta- 
mas dainininkas.

Paskui suskrisdavo jie vi
si, mūsų girių, laukų ir liū
nų dainininkai.

Grįždavo kregždė ir, pa
siėmus dumblo į snapą, lip- 
dėsi lizdą tvarte prie sparo. 
Apsukęs ratą, garnys nusi
leisdavo ant kluono ir sna
pu taisė savo namelio ža
bus. Pievose ir kimsynuose 
klykdavo pempės. Ar gu
lant, ar keliant, ar vidur
dienio kaitroje prie sugulu
sių avių kaiminės stovint, 
mus kas nors vis prisimin- 

™ davo savo čiulbėjimu: var
nėnas, išlindęs iš inkilo ą- 
žuole. ar kielė, straksėdama 
arimuose, ar volungė, savo 
ulbėjimu pranašaudama lie
tų..

l

kada, raibos gegutės išku
kuotą, kaimo vyrai ar bro
lį ar seserį išnešdavo iš na
mų — mėlynam grabe į 
smiltėtą kalnelį...

Aš dabar vis klausausi, 
gal išgirsiu vyturėlį čire
nant, gal kregždė sukrykš, 
gūžiu atsimušdama į vilnį, 
gal nakčia 
pragagens, 
mius.

Aš noriu
laukus ir, atsigulęs tirštoje 
pievų žolėje, nuo aušros li-

laukinės žąsys 
lėkdamos į žie-

grįžti į tėviškės

Ar vyras gabesnis už moterį?
Vyro smegenys vidutiniš

kai sveria — 1375 gramus, 
moters smegenys sveria 1245 
gramų. Ar dėl to vyras in- 
teligentiškesnis už moterį ? 
Ar vyro genijus priklauso 
nuo 130 gramų smegenų svo
rio skirtumo?

Tik skaitmenų garbintojas 
gali panašius dalykus tik
rinti. Karts nuo karto vis 
dar šis klausimas keliamas 
viešumon. Šiais nepamatuo
tais daviniais norėjo moters 
silpnaprotybės teoriją parem

HELP WANTED

■m R A m AR" HELP WANTRD
ADVERTISING DEPARTMEMY

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 8488-9480

DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

■; k ■ t T;.-’ T

T?

| 1 HELP WANTED — MOTERYS

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

KROLL BROTHERS
1801 S. Miehigan Avė.

nieko nuostabaus, kad jo 
smegenys daugiau sveria. Ta 
čiau moters ir vyro smege
nų svorio palyginimas netu
ri didelio ir mažo vyro sme
genų palyginime reikšmę. 
Daugumos pasižymėjusių vy 
rų galva buvo mažesnė už 

vidutinį dydį, o smegenų svo 
ris taip įvairus, kaip piršti
nių numeriai. Ypatingai sun
kus buvo rusų rašytojb Tur
genevo smegenų svoris 2000 
gramų, tuo tarpu amerikie
čio rašytojo Walt Whitmann 
smegenys mažai svėrė. Pa
našių į žmones beždžionių 
smegenų svoris sveria maž
daug tiek pat, kaip žmonių, 
tačiau, tačiau dėl to negali
me dar daryti beždžionių ir 
žmonių proto palyginimo. Be 
to, atsitinka, kad bepročių 
smegenys sveria daugiau 
kaip 2000 gramų.

I

HELP WANTED — VYRAI

DOCK MEN
Patyrimas netbūtinai reikalingas. 
Pastovūs darbai norintiems dirbti

UNIJOS MOKESTIS

DECATUR CARTAGE CO.
20th St. & Wentworth Avė. 

(Klauskite Mr. Sheahan)

BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEKATER BF.ACTI HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station100% DEFENSE DIRBTUVEI 

Aluminum Furnace Vyrų 
Brass Furnace Vyrų 

Darbininkų 
Shipping Clerks 

Atsišaukit Personnel Dept.
Kasdien, 8—5; Sekmad., 10—3. 

R. LAVIN & SONS, INC. 
3428 S. KEDZIE AVĖ.

MERGINŲ reikia mėsos pakavimo 
dirbtuvėje. Pradinė mokestis 55c į 
vai., 62c j vai. po 4 savaičių. Abel- 
nai darbo savaitė 48 vai., laikas ir 
pusė virš 40 vai. MONroe 0570.
Marhoefer Paeking Co. 820 FultoaDIRBTUVES PAGELBININKAM

Pastovūs darbai -su proga įsidirbimo. 
Dieną ir naktį šiftai. Patyrimas 
nereikalinga. 100#> karo darbai da
bar. bet mes gaminsim tą patį pro
duktą ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 
tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite j 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

gi vakaro pačioje dangaus u Ne šios teori-
viršūnėje. Aš ten gulėčiau jos priešininkai skelbė, __ 
dieną ir nakčm, ir J ausčiau,. kiio smegenis sveriant dau

giau už vyro smegenis. A- 
merikietė rašytoja ir aukš
ta valdininkė Vašingtone 
Mrs. Gardener mirdama įsa
kė jos smegenis duoti ištir
ti universitetui. Ji norėjo, 
kad būtų ištirta, ar vado
vaujantį darbą dirbančios 
moters smegenys sveria dau
giau vidutinio svorio. Tačiau 
jos smegenys svėrė mažiau 
vidutinio svorio, būtent 1150 
gramų.

Čia pasirodė, kaip ir ki
tuose psichologiškai — fizi
niuose komplektuose, kad 
masė nevaidina lemiančio 
vaidmens. Turi daug tiesos 
vieno amerikiečio posakis, 
kad iš žmogaus galvos išviaiz 
dos tiek galima spręsti apie 
jo inteligenciją, kiek iš iždo 
spintos apie talpinamo joje 
aukso vertę. Didelė galva 
nieko dar nesako apie pro
tą, jei kas iš skrybėlės nu
merio darytų išvadas apie 
savo protinius gabumus, iš- ’ 
rodytų juokingas. Seniau no
rėjo įrodyti, kad kultūringų 
tautų žmonių smegenų svo
ris ilgainiui didėjąs ir kad 
primityvių tautų žmonių sme 
genys mažiau sveria negu 
civilizuotų. Tačiau tai įro
dyti nepavyko. .

Vyras vidutiniškai imant, 
didesnis už moterį. Todėl

, kaip iš tos juodos žemės, 
iš tėviškės balsų ir giesmių J 
į mane grįžta tikrumas, 
džiaugsmas ir ramybė 
darbui ir gyvenimui.

Ir aš nežinau, kas mane 
beatskirtų nuo tų laukų ir 
pievų, kur mažas bėginėjau 
ir avių kaimines giniau, ir 
kada aš beatsiklausyčiau vy
turėlio aukštame danguj, ir 
kada beatsižiūrėčiau į mė
lynas seserų akis.

Iš tolimos žemės, kur aud
rų debesys tvenkiasi, ir kur 
nuo marių krašto, kuriose 
pilki laivai plaukia, aš savo 
mintyse grįžtu į gimtą pir
kią ir mažas dienas.

Savo sapnuose aš išgirs
tu mamos balsą tariant:

— Jau vyturėlis parlėkė... 
Antanas Vaičiulaitis (A.)

ar-

Svarbiau už svorį yra sme 
genų struktūra. Manoma, 
kad gabių žmonių smegenų 
vagbs gilesnės. Vidujinę sme 
genų struktūrą anatomija 
mažai tyrinėjo, tačiau apie 
daugelio dalelių vertę sme
genų veikimui mes dar ne
žinome.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

MEDŽIO DIRBĖJAI
Reikalingi. Stickers. Trimmers. Rip 
sawyers. Routers. Boring machine 
hands. Gera mokestis, pastovūs 
bai. Atsišaukite j

KROLL BROTHERS 
1801 S. Michigan Avė.

COOPERS

dar-

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N; Elston Avė.

VELTUI 
TRANSPORTACIJA

merginu — 
rinių daiktų, i 
knygų taisymo _____
prie klijavimo ir išlankstymo 
to frėmų ir kitų novelties. 
mokestis, 5 dienos savaitėje.

WEINMAN BROS., 325 N. 
St., tel. SUPerior «07«.

patyrusių, prie skū- 
puošnių baksukų ir 

> darbų reikalingos 
pho- 
Gera

REIKIA
Slack Bačkų Coopers Reikalingi. 

77%c j valandą.
Laikas ir pusė virš 40 vai. 

Pastovūs Darbai 
48 Vai. Savaitė.

REILLY TAR & CHEMICAL 
CORPORATION

2513 So. Damen
Klauskite dėl Tom Sheridan

WeUs

MERGINOS IR MOTERYS
DĖL

100% KARO DARBŲ 
IR 

PO-KARO DARBŲ
Norinčios dirbti ir išsilavinti nau
dingą ateities radio amatą. Darbas 
Ir mokyklos pamokos lygaus stovio 
su geriausiu pasiūlymu pripažintų 
radio kolegijų be jokio iškaščio 
studentėms. Darbai randasi sekan
čioms sritims:

Assemblers 
Cable Makers

Wirers 
Solderers 
Riveters 

Radio Line Inspectors 
Sheet Metai Inspectors 

Pre-Testers
» Packers

Gerai pienuotas pamokų tvarkymas 
pagelbės toms kurios kvalifikuos 
įsidirbti j daugiau atsakomingesnee 
vietąĄ su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE Į—

THE HALLICRAFTERS CO. 
2611 Š. Indiana Calumet 1600

200

Dish Washers......... $250 Mth
Pantry Men............... $250 Mth
Yard Men................... $250 Mth
Waiters.......................$250 Mth

VELTUI TRANSPORTACIJA 
VALGIS IR KAMBARIS

DIRBTI PRIE STATYBOS 
OEENSYVINĖS BAZĖS

šiaurių Dalyje Kontinento 
Turi Turėti Gimimo Rekordą 

Amerikos Pilietybės Raštus 
Ar Paliūdintą Afidavitą.

Turi Pereiti Sveikatos Egzaminaciją 
Ir Būti Drafto Paliuosuoti. 

Atsiliepkite Dabar.

Olympic Commissary Co. 
302 S. CanaI St.

Vadinasi, paprastu ir 
kiu būdu išspręsti, ar 
ras ar moteris gabesnis, ne
galima. Tačiau pažvelgus į 
istoriją rasime, kad vyrų ge
nijų daugiau buvo negu mo
terų. čia reikia pridurti, kad 
šis faktas dar neįrodo ma
žesnės moters inteligencijos: 
praeity mes turime tūkstan
čius metų vyrų viešpatavi
mo ir tik dabarty pradeda
me vykint gyveniman abie-' 
jų lyčių lygybę. Vieno Ame
rikos universiteto psicholo
gijos institutas surinko 1000 
pasaulinėj istorijoj labiau
siai pasižymėjusių vardų. Jų 
tarpe buvo tik 31 moteris. 
Jų tarpe buvo 11 valdovių, 
8 tapo garsiomis dėl jų ne- , 
laimingo gyvenimo likimo, 
10 pasižymėjo literatiniu ta
lentu. Sapho ir Joanna d ’Arc 
papildo šiuos skaitmenis li
gi 31. Pagal skaitmenis mo
teris daugiausia prilygsta vy 
rui literatūriniam darbe.

Vyro ir moters, bernaičių 
ir mergaičių psichologinių 
tyrimų buvo daroma nema
žai. Prof. Termano Kalifor
nijoj inteligencijos tyrimo 
daviniai — 2 proc. vyrų nau
dai. Kituose Amerikos tyri
muose inteligencijos atžvil
giu moterys pasirodė lygios 
vyrams. Kolumbijos univer
siteto profesorius Tornelihe 
tyrė 10 porų dvynių (brolis 
ir sesuo); jų inteligencija 
pasirodė lygi. Čikagos uni
versitete buvo tiriami 25 vy
rai ir 25 moterys vieno auk
lėjimo ir iš to paties gyven
tojų sluoksnio. Čia taip pat 
nerado jokių ypatingų psi
chinių skirtumų inteligenci
jos atžvilgiu, šie pastarieji 
tyrimai patikrino, ką Euro
pos mokslininkai yra kons
tatavę.

Abiejų lyčių mokymosi da
viniai vidutiniai imant taip 
pat lygūs. Daugiausia paste
bima, kad mergaičių intere
sai ir gabumai daugiau pa
sireiškia kitose srityse. Be

• v ais- 
vy- PATYRUSIŲ

MOULDERIŲ
PRIE

Aluminum
Castings

KARO DARBAI 
PUIKI MOKESTIS

Kun. dr. K. Matulaičio 
brolis Afrikoje

(LKFSB) Londono lietu
vių klebonas ilgą laiką ne
gavo žinios iš savo brolio, 
kurs tarnavo USA kariuo- 

, menėje. Gegužės mėn. pa
baigoje gavo laišką iš Šiau
rės Afrikos. Laiške brolis 
rašo, kad jie buvo susodin
ti į anglų laivą ir buvo įsi
tikinę, kad plaukia į Angli
ją, bet pakeliui sužinoję, kad 
yra vežami į Afriką, čia 
šalis esanti graži, kalnuo
ta, žmonės įdomūs — kalbą 
prancūziškai, arabiškai; ir 
amerikonai su daugeliu galį 
susikalbėti. Jonas Matulai
tis yra gerai žinomas New 
Haven, Conn., kur buvo į- 

.! vairių draugijų narys ir 
“Darbininko” koresponden
tas.

I 
>1 -

«

I
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ATYDA
Darbininkų 

Turret Lathe
Mokytojo 

Lathe Hands
Electrician

Int. Grinders

Centrai Patiem
& Foundry Co.
3737' S. Sacramento

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų, abelnų dirbtuvės dar
bų. Mes išmokinsime. Patyrimas 
nereikalinga. 75c iki 90c j vai.’ 
40 vai. sav., laikas ir pusė už yirš- 
laiki. Gausite sykju^^į. ligonines 
apdraudą. Pastovūs darbp.1.;

Metai iš metų į mūsų so
dą atlėkdavo lakštingala ir, 
alyvų žiedams kvepiant kiau 
rą naktį čiauškėdavo. Mes 
migom, jos lakštavimo už- | 
liūliuoti, ir kada gaigystėje 

£ nubusdavome. ji paskutinę 
giesmelę suokė naujai die
nai.

Kai žalioje girioje suku
kuodavo gegutė, graudu ir 
gūdu būdavo širdyj. Mes, 
vaikai, išgirdę jos balsą, no
rėdavome bėgti už tų žalių 
girių, už kurių mes svajo
jom mėlynas marias liūliuo
jant. Į tolimus ir ilgesingus 
kraštus, j neregėtas žemes 
gegutė mus šaukė ir vilio
jo. Kartais ji pati atlėkda- 

£ vo ir atsitūpdavo ant obe
lies šakos prieš pat pirkios 
duris. Ji kukuodavo ir ku
kuodavo savo gūdžiu balsu, 
lyg iš trobos ką vadindama. 
Mama sakydavo: “vėl ką iš 
namų iškukuos”... Ir man 
kaip gyvi šiandien akyse 
stovi tie giedrūs rytmečiai,

— .................. ..—......a

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA-. 
MlAUSIASf 
KAINAS.

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

I ‘Taisom Laikrodžius, Laikro- 
i dėlius. Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

.. .................................................................. -i

Budriko Moderniška Krautuve

DIDELIS
Pasirinkimas
Namams Reikmenų, Gerų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

Tool Grinder
Repair Mokinių 

Hobbers

NATIONAL RIBBON
& CARBON MFG. CO.
626 S. Federal Street

Boring Mill 
ir

DRAFT EXEMPT VYRŲ

Tokių, kurie neseniai atgal moki
nosi prie Precision Inspection dar
bų. Viršminėti darbai tik 3-čiame 
šifte, nuo 11 vai. vak. iki 7 ryto.

Viršminėtų Vyrų Reikia 
Išplatinimui Darbams.

100% Karo Darbai
Gimimo Liudijimas ir Availability 

raštas reikalinga.

BRAD-FOOTE GEAR 
1306 S. Cicero Avė.

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

NORI PIRKTI

Noriu pirkti batu taisymo mašiną. 
Kas turi parduoti prašome praneš- 

Ateikite 7 vai. vakare.

ANTANAS KUNICKAS
2134 W. 23rd Place

ti.

DŽANITORIUS ir NAKTINIS SAR
GAS reikalingas. 52 valandos — 6 
naktys j savaitę. Alga $34.80. Atsi
šaukite J —

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 No. Kimball Avė.

MOTERŲ — 200
PATYRIMAS NEREIKALINGA
SVARBI KARO DIRBTIVĖ JUS REIKALAUJA DIRBTUVES 

DARBAMS. KAIP TAI UŽ: 
ASSEMBLY 

INSPECTION 
z LENGVŲ . MAŠINŲ DARBŲ
C.ANTEEN SERVICE—LIGONINES 

PLEKAS—PUIKIOS DARBO 
SĄLYGOS—GERA PRADINĖ 

ALGA IR VTRšI.AIKIS

Atsineškite Pilietybės Įrodymus

EMPLOYMENT OFISO VAL.: 
Nuo Pinnad. iki šeštad. 

8 ryto iki 4:30 popiet 
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ 
HURLEY MACHINE CO. 

2145 S. 54th Avė. — Cicero

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ 
MOTERŲ

SVARBIAI PRAMONEI 
švarūs dirbtuvės darbai. Patyrimas 
nereikalinga. Reguli*ė mokestis 
laike mokinimo. Užtenkamai virš- 
laiko mokant laiką ir pusę virš 40

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

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

proga įsidirbimo.

2425 S. ROCKWELL ST.
PARDAVIMUI

»

i

I

HOUSEMEN ir LABORERS 
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Ttmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BE ACH HOTEL .

3349 Sheridan Rd.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kll.. Nedėlios vaka
re — 9-tą valandą.

WHFC, 1450 Kil., Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

sužymėjusių gabumais arba 
dideliu atsilikimu protiniu 
atžvilgiu. Mergaitės daugiau 
laikosi vidurio. Ši moterų

to, pastebima, kad bernaičių i pusiausvyra pastebima ir 
tarpe daugiau pasitaiko pa- j praktiškame gyvenime. R..

MŪRINIS SIAMAS PARSIDUODA — 
štymo apšildomas. penkių pagyve
nimų ir 2-karų garadžius. Viskas 
geram stovyje. Kaina greitam par
davimui tik $11.500. Kreipkitės se
kančiai: 3117 S. UNION AVĖ.

PARSIDUODA — Mūr. 2 fletų na- 
mas. Karšto vandens šiluma ir sto- 
keris, 2 karams garadžius.

2303 SO. VESTF.RS AVĖ.
Pašaukite LAWndale 7127 dėl va- 
karinio pasitarimo.

PIRKITE KARO BONUS!

100% DEFENSE DIRBTUVEI
Reikia

MOLDERIŲ IR MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Dirbant Prie Aluminum ir Varo

Pastovus Darbai — Gera Mokestis — Viršlaikis

Atsišaukite j —

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 WEST DIVISION STREET

t
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; DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname,' jei ne
prašoma tai padaryti ir 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, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos. y <

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

Visuomenės blaivinimas ir prohibicija
Jaučiama, kad Jungtinėse Valstybėse prohibicijos ša

lininkai ir vėl kelia savo gaivias. Jie pradeda veikti ir 
stipriau ir daugiau. Jie organizuojasi ir siekia sukelti 
dešimtį milijonų dolerių, kad galėtų vykdyti savo prog
ramą. Tuo tarpu prohibicionistai veikia tik lokaliai. 
Kai turėsią pakankamai pinigų, pradėsią jungti į krūvą 
lokalinius vienetus ir daryti spaudimą į kongreso na
rius.

Jungtinės Valstybės jau yra patyrusios, kad įstaty
mų keliu ir policinėmis priemonėmis krašto negalima 
“nusausinti”. Uždraustas vaisius pasidaro gardus ir 
brangus, dėl to įstatymai laužomi, įsigali šmugelis, ky
šių ėmimas, susiorganizuoja gengsterių būriai ir kitos 
blogybės plinka. .. Ngt ' < t‘i

Galime būti tikri, kad Amerikos Visuomenė nebeno
rės grįžti į skandalingus prohibicijos laikus, į

Bet tai dar nereiškia, kad reikia užmiršti visuomenės 
blaivinimo darbą dirbti.

Girtybė yra baisus dalykas ir ji šiuo metu ypač plin
ta. Dabar geria ne tik vyrai, bet moterys ir vaikai. Su 
tuo blogumu reikia kovoti ir stipriai kovoti. Tačiau 
reikia kovoti ne prievarta, ne policinėmis priemonė
mis, bet kultūringu būdu: paskaitomis, per spaudą, fil- 
momis, per bažnyčias, per mokyklas ir kitokiomis pa
doriomis priemonėmis.

Tad, reikia rūpintis ne prohibicijos įvedimu, bet vi
suomenės blaivinimu.

A. f A.

J. E. TELŠIŲ VYSKUPAS JUSTINAS STAUGAI
TIS, buvęs Lietuvos Seimo Pirmininkas, Nepriklau
somos Deklaracijos signatorius mirė liepos 8 d. Dau
giau apie garbingąjį lietuvių tautos vyrą parašysime 
rytoj.

Amerikos lietuviu konferencijos svarba
Amerikos lietuvių konferencija, kaip skelbiama, bus 

rugsėjo 2 ir 3 dd., Pittsburgh, Pa. Ją šaukia Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Šiais laikais nėra lengva sukviesti didesnį suvažia
vimą. Dėl to, atsiranda nuomonių, kad gal tuo tarpu 
apsieiti be seimų, be konferencijų. Tokias pesimizmo 
mintis išblaško “Amerika” savo praėjusios savaites 
laidos vedamajame straipsnyje. Ji sako:

1. Teisybė, karo padėtis verčia susilaikyti nuo nebū
tinų kelionių traukiniais, kurie pirmiausia privalo tarT 
nauti grynai tiesioginiems kariniems reikalams. Bet ir 
nešaukiamas milžiniškai masinis susivažiavimas. Šau
kiama konferencija, kuriai užtektų ir šimto asmenų, 
jei tik būtų atstovaują visoms svarbiausioms organi
zacijoms, jeigu būtų atstovai iš visų didesniųjų ir veik
lesniųjų vietovių.

2. Visi esame užimti būtinais darbais, visiems svar
bu nenutraukti darbo net ir trumpiausiam laikui, ta
čiau mūsų krašto vyriausybė, dirbtuvių vadovybės ir 
kitos įstaigos visai neneigia darbininkams teisės gau
ti atitinkamą kiekį dienų poilsio — atostogų, todėl jau 
dabar būsimiems konferencijos dalyviams reikia sutvar
kyti laikas taip, kad rugsėjo pirmoji savaitė būtų pa
sirenkama poilsiui, žinoma, konferencija nebus tikro 
poilsio dienos, tačiau svarbus tikslas turi nulemti pat- 
riotingo lietuvio amerikiečio pasirinkimą, kaip jis sau 
priklausantį poilsio laiką gali sunaudoti. Giliai tikime, 
kad Amerikos Lietuvių Konferencija yra toks įvykis, 
kurs vertas nemažo ir pasiaukojimo.

3. Nėra jokio labai rimto pagrindo manyti, kad bend
rame didesniame susirinkime gali kilti labai didelių 
barnių, susipykimų. Nuo pat pirmosios Lietuvos oku
pacijos pradžios įvairių įsitikinimų lietuviai amerikie
čiai žymiai pasikeitė daugeliu atžvlgių. Kas buvo ne
įmanoma 1939 metų gale, šiandie visiškai galima. Aiš
ku, reikia geros valios iš anksto, prieš konferenciją. 
O mes neabejojame, kad tos geros valios lietuvių vi
suomenėje yra labai daug. Kur gi rasi namus visai 
be dūmu. Net ir mūsų šalies vyriausybėje, kurią sr> 
daro tų pač'ų politinių pažiūrų žmonės, būna net vie
šai labai smarkių cenzūruotinais žodžiais pasikeitimų. 
Šankiausia buvo £radžia; kai teko organizuoti Am. Lie- ■ Į" - — II ■ —— - - • —

tuvių Tarybą. Ledai jau pralaužti, tad ko bijotis, kai 
sveika lietuviško vieningumo srovė prasiveržė ir lekia 
į priekį d *

4. Abejoti, ar toks susivažiavimas gali ką nors gera 
Amerikai ar Lietuvos laisvinimo reikalui pagelbėti vi
siškai netenka. Organizaciniame gyvenime reikalingas 
nuolatinis judėjimas. Jau pats įvairių vietų ir skirtin
gų grupių asmenų susitikimas yra labai reikšmingas. 
Kiekvienas konferencijos dalyvis, sugrįžęs į savo gy
venimo vietą, gali būti ne tik gyvesnis idėjos sklei
dėjas, bet ir nepalaužiamas jos gyveniman vykdytojas. 
Reikalinga, kad dažniau susitiktume, kad įvairių mies
tų, draugijų, susibūrimų asmens viens kitam būtume 
bendradarbiai, įvairių naudingų sumanymų įvykdymo 
receptais pasidalintojai.

Savo pastabas dėl šaukiamos konferencijos “Ameri
ka” baigia tokiu pasisakymu:

“Mūsų giliu įsitikinimu, amerikiečių lietuvių organi
zacijų ir vietovių platesnio masto susivažiavimas la
bai reikalingas ir net būtinas. Jis reikalingas, kad tvir
čiau susiorganizuotume Amerikos karinėms pastan
goms remti. Jis būtinas, kad tampriau ir vieningiau 
dirbtume Lietuvai išlaisvinti. Viskas priklausys nuo 
būsimų jo dalyvių geros valios, nuoširdaus patriotiz
mo, nuo sugebėjimo drąsiai žvelgti tikrovei į akis ir 
ryžtingai apsispręsti.

“Ko didesnis ir rimtesnis Amerikos lietuvių susior- 
ganizavimas, juo naudingiau Amerikai. Ko nuoširdes
nis ir platesnis Amerikos lietuvių vieningumas, juo 
šviesesnė Lietuvos išlaisvinimo viltis ir jos nepriklau
somo gyvenimo ateitis.”

Darių ir Girėną minint
“Tėvynė” sako: /

“Bet pastatymu kelių paminklų ir jų garbei bom- 
banešių, Dariaus-Girėno garbinimas ir įamžinimas 
nepasibaigia: bus dar penkiolikos, dvidešimts, dvide
šimts penkių metų ir t.t. jų atlikto žygio sukakties 
minėjimai. Ir tai bus minima jau kitose aplinkybėse: 
Pasaulinis Karas bus užsibaigęs, Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma, lietuvių tauta bus daug žymiau 
sustiprėjusi. Ir darant tuos jų žygio atlikimo pami
nėjimus, lietuvių tautos pasiryžimas vis augs ir di
dės: lietuvių tautos sūnūs ir dukterys vis stengsis 
atlikti didesnių ir svarbesnių žygių progreso kėlimui 
ir pasaulio tobulinifiaui.

“Tačiau šiuo tarpu, kai eina žūtbūtinė kova prieš 
agresorius, mums reikia naujų Darių ir Girėnų! Mes 
turime sudėti dar daugiau pinigų ir pastatyti dar 
daugiau lietuviškais vardais lėktuvų! Mes turime vi
somis savo išgalėmis padėti Amerikai karą laimėti, 
o tuo padėsime ir Lietuvai išsilaisvinti. Pasisėmę Da
riaus-Girėno drąsos ir patriotingumo, mes tai gali
me lengvai atlikti.”

Amerikos drąsuoliai kariai sėkmingai pleškina prie
šų pozicijas. Tuo pačiu sėkmingumu ir narsumu jie ir 
toliau kariaus. Tik svarbu, kad jiems amunicijos ne
pritrūktų. Karo pabūklus ir amuniciją parūpinti — tai 
mūsų pareiga. Tad, ir dirbkime ir pirkime U. S. karo 
bonus.

BALSAS IŠ 
SIBIRO

Šiuo metu, kai Maskvos 
imperialistai nenustoja ban
dę pasaulį įtikinti, kad Pa- 
balčio valstybės savo noru 
“prisijungusios” ,ir nori pa
silikti Sovietų Rusijos ri
bose, o tautos išgamos — 
komunistčfliai įtikinėja lie
tuvius, kad keliasdešimt 
tūkstančių Lietuvos žmonių 
savo noru atsidūrė Sibire, 
čia paduodame dar vieną 
trumpą žinutę, kuri yra la
bai būdinga.

Viena senutė, šiaurinės 
Lietuvos ūkininkė, bolševi
kų išvežta į Sibirą, rašo sa
vo sūnui, dabartiniam Amt- 
rikos kariuomenės savano
riui. Ji sako:

“Vėl atėjo Tavo išsiųsti 
pinigai — 200 rublių. Aš už 
pinigus pasirašyti buvau nu
ėjus į... paštą, kuris randa
si nuo mūsų stovyklos už 
32 viorstų. Labai Tau dėko
ju už pinigus ir dar dau
giau už laiškus, kurių aš 
taip nuo Tavęs laukiu... Aš 
nesergu ir dirbu, šiemet čia 
žiema gera, šalčiai tik apie 
50 laipsnių... Kodėl gi Tu 
man nerašai? Argi negauni 
mano laiškų, kuriuos aš 
siunčiu man seniau su pini
gais atsiųstu Tavo adresu. 
Mums galima viską atvirai 
rašyti...”

Šis atvirukas išsiųstas iš 
Sibiro š. m. kovo 3 d. ir ra
šytas rusiškai. Atviruko au
torė beveik atvirai pasako, 
kad ji pinigų negavo, o tik 
už juos pasirašė: ir tai tu
rėjo dar nueiti 32 viorstu; 
taigi, ne be reikalo ji už 
laiškus daugiau dėkoja, ne
gu už “pinigus”... Bet už 
kokius gi laiškus ji dėkoja, 
jei ji jų negauna? Matomai 
ji įtaria cenzūrą ir todėl 
“pasigiria”, kad tremti
niams viską galima atvirai 
rašyti...

Skaitytojams galima pri
minti, kad rašanti moteris 
ne savo noru atsidūrė Sibi
re, o buvo bolševikų ištrem
ta 1940 m. birželio mėnesį. 
Ji gyveno šiaurės Lietuvoj 
ir valdė mažą ūkį. Jos pa
vardė buvo Amerikos lietu
vių spaudoj paskelbtame 
tremtinių sąraše.

Paulius (A.)

Kas įvyko prieš 
25 metus!

Naikina vokiečių subma- 
rinus... Prancūzijos karo lai 
vyno vadovybė pranešė par
lamentui, kad sąjungininkai 
ligšiol sunaikino du trečda
lius vokiečių submarinų.

•

Austrai neteko daug vy
rų,.. Austrai ofensyvoje 
prieš italus neteko 200,000 
vyrų. Kai kurios austrų di
vizijos netekusios dviejų 
trečdalių kareivių.

Ukrainai mušasi su vokie
čiais... Ukrainos ūkininkai 
susiorganizavo armiją iš 
200,000 vyrų ir pradėjo ka
rą prieš vokiečius. Kruvi
niausi susirėmimai eina prie 
Jekatęrinoslavo.

NAMŲ FRONTAS 
SVARBIAUSIOS KOVOS 
DAR PRIEŠ MUS

Generolas George C. Mar
shall, Jung. Valstybių Ar
mijos štabo viršininkas, kal
bėdamas gubernatorių kon
ferencijoje, praeitą savaitę, 
įspėjo prieš norą pailsėti po, 
ką jis pavadino, pirmutinių 
ir gal mažų sėkmių. Svar
biausios kovos, jis priminė, 
dar prieš mus. Jis taipgi 
priminė, kad ašis pasitiki, 
jog silpnieji elementai pasi
rodys sąjungininkų psicho
logijoj ir tas jiems padės 
pratęsti karą iki mes pa- 
vargsime. Tada, priešas lai
mės derybinę taiką, kas vis 
tiek nebus visiškas ašies su
triuškinimas.
APELIUOJA Į MŪS 
SĄŽINĘ

Bet kokiais silpnais ele
mentais jie pasitiki? Jie vis 
bando įrodyti, kad oro puo
limai yra baimės puolimai, 
kad ne mandagu bombar
duoti miestus, nes galima 
civilius sužeisti. Tai takti
ka vokiečių-nacių ir italų- 
fašistų, kurie, pirmieji bom
bardavo miestus, žudydami 
civilius gyventojus ir ma
nydami, kad tuo būdu jie 
laimės karą. Kaip galima 
imti tokius skundus nuo

4
dino ir tuos. Ašis deda pas
tangų įnešti vidujinių kivir
čų į aliantų tarpą, tuo bū
du juos suskaldyti ir su
silpninti pasitikėjimą mūsų 
laimėjimui.

Nuo karo pradžios prie
šas stengės įnešti į Jungt. Q 
Tautas vidujinių nesutikimų. 
Tarpe tiek daug tautų turi 
būti kokių nors nesusipra
timų, skirtingų nuomonių. 
Bet visos tos tautos pripa
žįsta, kad pergalė yra visų 
svarbiausias tikslas. Nežiū
rint to, iki pat karo pasku
tinės dienos priešas skleis " 
savo propagandą, skleis gan
dus, bandys įnešti pavydą 
ir įtarimą, ypatingai į tar
pą britų ir amerikiečių ir 
tarpe tų dviejų ir rusų. Lai
kas mums visiems gerai su
prasti tas priešo taktikas. 
Nesutikimai tarpe aliantų . 
į gerą eina ašiai.
GEROS ŽINIOS PRIEŠUI

Pastaruoju laiku iš Jung. 
Valstybių buvo gerų žinių 
priešui: angliakasių strei
kai ir Detroito rasinės riau
šės. Propagandistai iš Ber
lyno, Romos ir Tokyo kuo 
daugiausiai skelbę visam pa 
šauliui, kad Amerikoj ple7 
čiasi vidujinis .^ifenfiįiktas, 

. . —, .kad Amerika-?negaW*>’8aYes

Mes visi žinome, kad nė
ra buvę taip baisiai. Bet 
pripažįstame, kad buvo ga
na bloga. Detroito riaušės £ 
pareikalavo 30 gyvybių, o 
karo pastanga neteko su
virs milijono darbo valan
dų, nes daug baltodžių ir 
juododžių darbininkų buvo 
pasilikę namie per tris ar
ba keturias dienas. Valdžia i 
dar neturi davinių, kad prie
šo agentai sukėlė tas riau
šes, arba kad organizuotas 
judėjimas jas pradėjo. Bu
vo panašių, bet ne tokių rim
tų, riaušių ir kituose karo 
produkcijos centruose. Reiš
kia, karo pramonės centrai 
yra miestai, j kuriuos vyks- £ 
ta daug naujų darbininkų, 
baltodžių ir juododžių, kur 
randasi rimtos butų ir trans 
portacijos problemos ir ku
rie turi rimtas jaunimo ir 
pasilinksminimo problemas.

Detroitas parodė, kaip 
maži kivirčai gali išsivys
tyti į rimtas riaušes, kurios 
padeda Hitleriui. OWI

Londoną, Coventry, Rotter- 
damą, Belgradą, Varšuvą, o 
anksčiau Guernicą. Madridą 
ir Barceloną. Jie taip darė, 
kada jautėsi galį. Jie ir vėl 
taip darytų, jeigu turėtų pro 
gos. Aliantų puolimai nėra 
nukreipti į civilius gyven
tojus miestuose, kur nėra 
karo pramonės, bazių, kaip 
vokiečiai darė Norvegijoj ir 
kitose šalyse ir kai kuriuo
se Anglijos katedrų mies
tuose.

KITAS BUDAS MŪS 
JĖGOMS SILPNINTI

Tai vienas būdas, kuriuo 
priešas bando paveikti silp
ną punktą mūsų psichologi
joj. Pradėjęs tokį karą, 
riame dabar mes daug 
resni, negu ašis, jie jau 
ri atšaukti tokios rūšies
rą ir bandyti ką nors kitą.

Kokius kitus mūs silpnus 
elementus jie tikisi pasiek
ti?

Generolas Marshall išvar-

ku- 
ge- 
no- 
ka-

Kompani-

Tclefonas SEELEY 8760

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
veit Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį 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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Iš Federacijos 26 
skyr. susirinkimo

Bridgeport. — Liepos

• Visos trys akademikės y- 
ra pelniusios garbės meda
lius už nepaprastus pasižy-

.' tenkinimą ir tikrą malonu
mą su patyrusiomis veikė- 

; jomis.
Kuopos korespondente

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
I

7
d; įvyko Federacijos 26 sky
riaus susirinkimas ir dva
sios vado kun. J. Prunskio 
įdomi paskaita bei jaunimui 
pritaikinta programa.

Sus-mą vedė vice pirm. 
Juška. Raštininkavo V. Ba
landa.
„ Dr-jų raportai: Labd. 5 
kp. piknikas davė pelno $50. 
Tėvų Marijonų Bendradar
bių 10 skyr. piknikas davė 
šiek tiek pelno. Moterų Są- 
gos 49 kp., šv. Petronėlės 
dr-ja, Šv. Onos dr-ja, Gyvo
jo ir Amžinojo Rožančiaus 
dr-jos gerai gyvuoja.

Iš Federacijos apskričio 
V. Balanda pranešė, kad 
minint bolševikų 3 metų ir 
nacių — 2 metų Lietuvos 
okupacijos sukaktį, apskri
tis- yra užprašęs sudėtines 
šv. Mišias Aušros Vartų baž 
nyčioj, liepos 20 d., o kitos 
šv. Mišios, taipgi sudėtinės, 
Šv. Jurgio bažnyčioje atlai
kytos liepos 5 d. V. Balan
da pranešė, kad tarptauti
niam Pageant mūs akade
mikės buvo aukštai vertina
mos.

Kun. J. Prunskis savo pas 
kaitoj plačiai išdėstė Lietu
vai padarytas žaizdas bol
ševikų ir nacių, paskui pe
rėjo į Dariaus ir Girėno žy
gį, surištą su jų garbingais 
nuopelnais Lietuvai nuo jau
nystės iki tragingo žuvimo 
Soldino miškuose.

Apkalbėta Feder. 26 skyr., 
pikniko reikalai. Piknikas į- 
vyks liepos 25 d., Labdarių 
ūkyje. Pikniko pelnas eis 
Šv. Jurgio parapijai. Prašo
ma visų parapij onų nuošir
daus parėmimo gausingu da
lyvavimu.

Programą išpildė trys Šv. 
Kazimiero akademijos auk 
lėtinės, būtent: Joana Lene- 
ku», Marijona Balanda ii 
Loretta Zailis, akomp. prof 
A, S. Pociui.

mojimus muzikoje. Jų gabu- |įį Į. (j f. J-fTIO 
mais ir palinkimu į muziką 
džiaugėsi mokytojas — prof. dSf biMltėS
A. S; Pocius. Jomis džiau- 1 
giasi ir jų tėveliai, Bažny
čia, tauta, seselės-mokyto- 
jos ir visi parapijonai.

J. Šliogeris

ti savo autoritetus, kurie 
rūpinasi Lietuvos laisve, ku
rie kelia svetimtaučių tarpe 
mums daromas skriaudas. 
Mes privalome remti juos 
pinigiškai, padėti jiems leis
ti apie Lietuvą brošiūras ir

! t.t
i •
I
I

rie yra surišti su tėvynės vyks liepcs 13 d., 7:30 vaL bus, todėl visi namų savi-- 
gelbėjimo reikalais.

Komisija prašo visuome- ditorijoj. Susirinkimas svar- ti.
nę paremti skyriaus kilnius 
darbus tėvynės Lietuvos la-j 
bui.

vak., Chicago Lietuvių Au- ninkai būtinai turi dalyvau-
Valdyba

■Korespondentė
• Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

>

Pranešimai

I

EXTRA! EXTRA!

Onos.

Į

Lietuviškas 
Žydukas

bet 
no-

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

MONARGH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

.RJEMKITE 
SENA

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Suknelių Prieinamomis
Kainomis 1

I Patartina jaunoms mote 
,-ims rašytis į šią 49 kuopą 
nes ir jaunos ras čia pasi-

Nutarta rengti išvažiavi
mą rugpiūčio 2 d. į labda
rių ūkį. Nors laikai dabar: 
liūdni, tačiau mūsų pareiga 
lankytis į parengimus, ku-

t

NULIUDIMO

ir Kišenę. 
PIRE FITTINGS. VALVĖS. MALIAVOS, 
DALIU. TANKU. ELEKTROS IR HARD-

dėl Veltui Apkainavimo — 
vartokite UNITEX. ši maliava tai

FEDERAL

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso7 adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago?, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Jaunavedžiams Šyrai ir
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta

j Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

*■ X

Iš Motery Sąjungos 
49 kps. veikimo

Bridgeport. — ši kuopa 
laiko susirinkimus kas mė- 
nesis. Malonu čia susirinkti! 
nors trumpam laikui, pasi
matyti su f 
moterimis, kurios veikia 
kokiam parengime tikru 
ru ir pasišventimu.

Susirinkime liepos 6 d. 
buvo suruošta pramogėlė. 
Kadangi narių 
vardadienis jau 
Onų ateina, tai 
Mazeliauskienė ir 
nušauskienė padarė 
surprizą, suruošdamos 
tėlę.

Linksmai vaišinosi 
Antaninos ir kitos narės. 
Palinkėdamos joms sveika
tos, Laimės. Taip pat narės, 
pagerbdamos savo sumanią 
valdybą, palinkėjo jai ilgai, 
ilgai taip sekiHing&f,- kaip 
ligšiol, vadovauti.

Bridgeport. — LGF 1 sky
riaus pastaram susirinkime 

I ižd. R. Maziliauskienė pra
nešė, kad dalyvavo Feder. 
apskr. susirinkime ir kad 
mūsų skyrius įnešė metinę 
mokestį.

Pirm. S. Petrauskaitė pa
kvietė dvasios vadą kun. J. 
Prunskį, paaiškinti apie Kul ; 
tūrinį Institutą. Po to, kun.
J- Prunskis dar atpasakojo į 

simpatiškomis sunkią Lietuvos gyventojų! Į

Bridgeport. — Lietuvių 
Namų Savininkų Sąjungas 
pusmetinis susirinkimas

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Antaniną 
praėjo, o 
pirm. t R. 

Agota la
joms 
arba-

padėtį pavergėjų priespau
doj ir pareiškė, jog mūsų 
pareiga yra teikti jiems pa
ramą, kokią šiandien yra 

j galima. Be to, rūpintis ir
pačios Lietuvos nepriklau- Į 
somybe. Mes privalome rem- j

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsu pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEKITE V 6103

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

Savings and Loan 
Association 

07 CHJGAGO

Permainytas 

vardas ir 

adresas

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the line of

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representative.

SHOKROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDE1K1S

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
43S2-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tek LAFayette 0727
HO PROGRAMAS —8:00 vsL Pirmad Ir Ketvirtai 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
HONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

- GROvehill 2242

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
- T<m Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICl'LAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Dlstributors of the famous Montello “Most BeaHtiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITCS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Connnerce

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

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

VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN ROCKWOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMA 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 
PILNAS PASIRINKIMAS ........... ............. ......... .. ................ ..
BOILERIU PATAISYMUI 
WARE REIKMENŲ-

— Pašaukit
MALIAVOJANT savo namus 
visiškai NAUJAS išradimas.

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO
‘NO DRIP” ------- _ “NO DRIP”

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

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

Dėl Infliacijos, 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 Mth and Statė Streeta

VISI TELEFONAI .................................... ATLANTIC 4290

L I. ZOLP
1646 VEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1138-88

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 VEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2515

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILUPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3572
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. į 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą!

I—————  
WESTSIDIETIS LIETUVIS BRAZILIJOJE

Jo tėvai, Ciprijonas ir 
Liucija Norvaičiai, gyvena 
2331 W. 23 pi. Yra geri Auš
ros Vartų lietuvių parapijos 
nariai.

/ y JMĮg

Julius Rakštis 
paskirtas kainų 
tvarkymo patarėju

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, liepos 12, 1943
■fr

Pvt. Anthony Norwich
Pvt. Anthony Norvvich gi

mė 1922 metais, gegužės 26 
dieną. Baigė Harrison high 
school, technikos kursą. 
Įstojo į U. S. Air Corps 1942 
metais, spalių mėnesį. Po 
savaitės iš Camp Grant, 
Rockford, UI., buvo pasiųs
tas į Camp Luna, Las Vegas, 
N. Mexico, lavintis lėktuvų 
mechaniku.

Mr.
lietuvis 

Julius

patarė- 
ketvir-

SEPTYNI ŽUVO CHICAGOS GAISRE

1

Sužeistasis dvi dienas ir naktis nepa- 
prastam karštyje be maisto ir vandens

Šiaurės Afrikos kovose 
dalyvavo nemažai ir chica- 
giečių. lst Lt. Bure D. Har- 
rison, 25 metų amžiaus, 7015 
East End avė., pasakoja 

1 apie Š. Afrikos kovas. Jis 
dabar yra Halloran ligoni
nėje.
SUŽEISTAS PATEKO 
NELAISVĖN

Kai britai atėjo į Tunis, 
vokiečiai paliko sužeistuo
sius ir taip pat paliko ligo
ninės štabas kartu su su
žeistaisiais.

Šuo bego 160 mailių 
ieškoti mirusio
šeimininko

i

X Dariaus-Girėno 
tų mirties sukaktį 
liepos 17 d. vakare, 
dalyvaus Amerikos
Kryžiaus lietuvių vienetai 
savo uniformose.

10 me- 
minint, 
eisenoj 

Raud.

Dabar jis randasi kur tai 
Brazilijoje, pietų Amerikoje, 
kur dirba prie armijos oro 
korpuso radi j aus.

«

Užsimušė skrai
dymo instruktorius

Kainų administracijos ofi
so, vietinio boardo 40-21 ve
dėjas Joe Kohout praneša, 
jog kainų tvarkymo patarė- 

i jais paskirti šeši vietos biz
nieriai, jų tarpe yra 
vaistininkas 
Rakštis.

Kainų tvarkymo 
jai paskyrė antrą ir 
tą mėnesio pirmadienio va
karą savo reguliariams pa
sitarimams boardo ofise, 
1223 W. 18th str. Tuo laiku 
galima kreiptis kainų reika
lais. W

Prašoma visų kooperuoti 
su paskirtais asmenimis, 
pasitariant visuose kainų 
reikaluose.

« “Draugas" Acme photo

Pereitą penktadienį šiaurvakarinėje Chicagos dalyje 
kilo gaisras. Viršutinės grindys krito gaisro metu ir pra
mušė apatines grindis. Nelaimėje žuvo septyni gaisrinin
kai, įskaitant batalijono vadą. Kiti buvo užversti griū
vėsiu.

Maldos nuramino ugniagesių širdis

Newport, Ark. — 2nd Lt. 
Billy K. Finnegan, skraidy
mo instruktorius Newport 
armijos oro bazėje, liepos 9 
dieną, žuvo kai jo lėktuvas 
nukrito darant priprastąjį 
bandymo skridimą.

Aukštas papartis
Havajų nacionaliniame 

parke auga 40 pėdų aukščio 
paparčiai, su 20 pėdų ilgio 
lapais.

Greita žilvis
Žuvis vadinama sailfish 

gali nuplaukti per valandą 
68 mailes. Tai greičiausia 
žuvis.SKELBKITĖS “DRAUGE’’

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-

DIRBTUVES

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 DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN- 
S^-DŲ ir jū»* galite? išmainyti savo senus ant naujų, 

į J ARCHER AVENUE FURNITURE CO. 

£ w Parlor Setų Išdirbėjai
JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

^jgll40 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

--------- ==A
Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!
" *

Atv^lite j mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MII.LWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porčią, viską, skiepą ir fletą. 
p aptarkite su mošų ekspertais 
kasi ink pertaisymo namą.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:10 valandos popiet

X Epolitas ir Veronika 
Melekauskai iki šiol turėję 
biznį adresu 2206 S. Oakley 
Avė., šiomis dienomis per
sikėlė į naują ir patogią vie
tą adresu 2301 West Cermak 
Rd.

Lt. Harrison vadovavo ’ 
žvalgyboje, pietuose nuo į 

Mateur. Jis buvo sužeistas 
automatinio šautuvo ir ba- 
landžio 30 dieną vokiečiai 
paėmė nelaisvėn.

Nors Lt. Harrison buvo, 
sužeistas į dešinę koją, jis 
įšliaužė į kviečių lauką ir 
ten dvi dienas ir naktis be 
maisto ir vandens dideliame 
karštyje bandė šliaužti pil
vu į savo linijas.

Gangrena atsirado kojoje 
tuo laiku kai vokiečiai jį ra
do. Vokiečiai paėmė ir nu
gabeno jį į Tunis ligoninę. 
Vokiečiai gydytojai ampu
tavo jam koją.
TAPO IŠLAISVINTAS

Po aštuonių dienų Harri
son pamatė britų kariuome
nę įeinančią į miestą. Jis 
buvo grąžintas į savo dalį.

Harrison pareiškė, jog vo
kiečiai jį gydė. Vieną kartą 
į dieną duodavo valgyti apie 
pietus. Maistas buvo sriuba 
iš įvairių sumaišytų valgių.

“Aš nemėgstu kalbėti 
apie priešą, bet yra tiesa, 
kad vokiečiai, kurie mane 
pašovė ir vėliau paėmė ne
laisvėn, apgailestavo, kad 
tai įvyko. Jie davė man ci- 
gariečių ir šokolado. Mūsų 
gydytojai" pasakė,-jog vo
kiečių chirurgai, kurie am
putavo mano koją, gerai at
liko operaciją”, — pareiškė 
Lt. Harrison.

TĖVE MĖSŲ IR SVEIKA MARIJA GIRDĖTI VIRŠ DAR
BININKŲ TRIUKŠMO. MALDOS RAMINA ŽMOGAUS 
SKAUSMUS.

Netoli Michigan City, Ind., 
prieš kiek laiko mirė vienas 
vyras. Prieš dešimt dienų 
mirusio vyro žmona išsikėlė 
iš Michigan City į Indiana- 
polis, ir su savim pasiėmė 
šunį, 7 metų amžiaus.

Šuo dingo ir niekas neži
nojo kur jis yra. Kai miru
sio vyro brolis atidarė du
ris, jis pamatė nuvargusį ir 
apdulkė jusę šunį, stovintį 
prie buvusio savo namo, šuo 
keliavo 160 mailių ieškoti 
savo mirusio šeimininko.

Šuo atvyko iš Indianapo- 
lis į Michigan City pereitą 
penktadienį.

X Sofija Junokienė, pla
čiai žinoma Brighton Park 
veikėja, sesuo St. žyliaus, 

i vargonininko Šv. Baltramie
jaus parapijoj, Waukegan, 
III., išvyko į New Britain, 
Conn., atostogų ir pasima
tyti 
riuo

su savo vyru, su ku- 
nesimatė per 11 metų.
Kun. S. Joneliui, Šv.

Penktadienio rytas. Gais
ras. Ugniagesiai smarkiai 
darbuojasi, gesina. Namas 
griūva. Daug ugniagesių i 
miršta, daug sužeistų. Ketu
ri griuvėsiais apgriauti ken
čia didelius skausmus. Dar
bininkų būriai puola juos 
gelbėti. Atsargiai ir greitai 
reikia dirbti, kad išgelbė
jus sužeistuosius.

Stambus vyras, vienmarš
kinis, galva pridengta baltu 
ugniagesio šalmu, sušilę? 
darbuojasi. Pramuša skylę 
iš greta stovinčio namo pa
matų. Vyras lenda į skylę, 
skinasi sau kelią pro karš
tus griuvėsius prie sužeisto 
ugniagesio, ramina jį. Tai 
ugniagesių kapelionas, kun. 
William Gorman. Jis sutei
kia paskutinį patepimą.

Eina jisai nuo vieno prie 
kito, nepaisant visų pavojų. 
Vienas neatsargus jūdėsis 
neša ir jam mirtį. Vienas

i

sužeistųjų prašo kavos — 
kapelionas parūpina jam ka
vos.

Kyla maldos garsai, gir
disi žodžiai: “Tėve Mūsų, 
Kuris esi danguje”. Skaus
mai nutraukia maldą, girdė
ti tik kunigo balsas. Toliau 
girdėti “Teateinie Tavo ka
ralystė, teesie Tavo valia...

“Šventoji Marija, Dievo 
Motina...”

Tai sena, kasdien besikar
tojanti malda. Katalikų .ku
nigas, narsus , sielų .žyejys^ 
drąsus Kristaus kareivis, 
nepaisant pavojų neša dva
sinę paguodą kenčiantiems, 
kur jie bebūtų.

Prie gaisro atvykęs New 
Woifd redaktorius, kun. Ed- 
ward Dailey, pagelbsti ka
pelionui kun. Gorman’ui. Vė
liau jisai viešai pareiškė, 
kad tai buvo “nepaprastas 
maldos galybės pareiški
mas.” ' * » f I

■

APKALTINTAS

X
Kryžiaus parapijos vikarui, 
pagerbti ruošiamas vaka
ras, kuriuo daugiausiai rū
pinasi veikėja S. Mickūnie- 
nė.

X Ona Vazniene, 4544 S. 
Paulina St., žymi Town of 
Lake veikėja, smagiai atos
togauja Hart, Mich. Myko
las Vaznis yr.a Šv. Kryžiaus 
parapijos komitetas.

X Kun. A. Linkus, šv. 
Kryžiaus parapijos klebo
nas, kad atsidėkoti uoliems 
pa rapijonams, kurie darba
vos per pastarąjį parapijos 
pikniką, liepos 5 d. jiems iš
kėlė vaišes.

I

Nacių bombos užmušė 12 vaikų
Vokiečių bombanešiai ap

mėtydami bombomis vieną 
Anglijos miestą pataikė į te
atro salę. Salėje šimtai vai
kų gėrėjosi rodomomis fil- 
momis. Pranešta, kad iki 
šiol dvylika žuvo, bet ma
noma, kad bus daugiau žu
vusiųjų.

Netoli gyvenanti moteris 
pasakoja pirma girdėjusi di
delį sprogimą, o paskui vai
kų klyksmą.

Trylikos metų
šiaip pasakoja apie nuotykį: 
“Aš sėdėjau pirmoje eilėje. 
Staiga pasigirdo garsai kai 
lubos pradėjo skilti. Apte
mo. Aš grindimis šliaužiau 
ir paskui pro duris išbėgau. 
Išgirdau kulkosvaidžių tra
tėjimą. Vėl įbėgau į teatrą. 
Man antrą kartą išėjus, bu
vau nugabentas į ligoninę.”

t----------------------- -------------------------------------------

8 žuvo, kai ore 
susidūrė 2 lėktuvai

vaikas

Dayton, Ohio. — Aštuoni 
lėktuvų įgulos nariai liepos 
9 dieną žuvo ir du civiliai 
išsigelbėjo parašiutais, kai 
du karo lėktuvai susidūrė 
žemai ore virš Wright lėktu
vų fabriko lauku.

Lėktuvai buvo vienas ke
turių, kitas dviejų motorų 
ir kiekviehame buvo po 5 
įgulos narius.

Wright laukų valdininkai 
atsisakė suteikti smulkes
nius paaiškinimus, kokiu 
būdu įvyko ši katastrofa. 
Vienas iš išsigelbėjusių, ci
vilis, yra sunkiai sužeistas.

Platinkite “Draugą”.

Pereito 
Mrs.

Acme photo

Frederick Heizer Wright, 
buvęs New York Daily News 
redaktorius, apkaltintas, kad 
nesi registravo kaipo japonų 
agentas.

Padangų taupymas
Chicago, III. — Įspėjama.

Vagis sučiuptas, 
nes moterys turėjo 
gerg klausą 

Chicago, III.
penktadienio vakare
Mary Goodman ir jos duktė 
sėdėji priešakyje savo na
mo. Jos išgirdo, jog kas tai 
bando atidaryti langą. Miss kad automobilistai taupytų
Goodman nuėjo pažiūrėti. Ji automobilių padangas. Rei- 
pamatė, kad vagis bando įei- nustatytu greičiu va- 
ti į vidų, ji suriko. žiuoti ir reguliariai peržiū-

Vagis pabėgo. Buvo pa- r®ti padangas, 
šaukta policija. Keletą mi
nučių vėliau Edward Con- 
sidine ir Frank Horak, Aus- 
tin policijos stoties polici
ninkai, pamatė automobilį 
be šviesų važiuojant užpa
kalyje Goodman namų; au
tomobilis buvo sulaikytas.

Automobilio vairuotojas 
pasisakė esąs Oscar Colletti,' 
25 metų, 2620 Potomac avė.,1 
tėvas dviejų mažų mergai
čių. Salia vairuotojo polici
ja rado tris moteriškas pini
gines (purses).

Policija pareiškė, jog Col
letti prisipažino prie vagys
tės ir jog bandė įeiti į Good
man namą.

Kareivių reikmenys
Apie iy2 tono maisto, 

bų ir kitų reikmenų reikia 
pergabenti per mėnesį Ame
rikos kareivio užlaikymui 
užjūryje.

rū-

Daug miško
Apie 630 milijonų akerių, 

arba apie vieną trečdalį 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kontinento yra miško.

Amerikos žuvis vadinama 
angler, kuri turi 4 pėdų ilgį, 
ėda kitas žuvis tokio pat dy
džio, kaip ji pati.

X Labdarių Sąjungos ūky 
laikinoj senelių prieglaudoj 
dabar kas sekmadienis lai
komos šv. Mišios, ūkio gy
ventojai džiaugiasi, kad, su
laukus sekmadienio, nerei
kia važiuoti toliau į bažny
čią.

X Vaistininkas V. Pet
rauskas šįmet mini penkių 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Studentaudamas jis 
daug veikė Federacijoj, L. 
Vyčių organizacijoj ir ben
drai dalyvavo visam Chica
go lietuvių katalikų veiki
me.

X Kostantas Draugelis, 
adresu 10753 So. Wabash 
Avė., iš Roseland, Vargdie
nių Seserų Gildos rengia
mam piknikui, kuris įvyks 
liepos 25 d., Aušros Vartų 
parap. “Rūtos” darže, West 
Side, aukojo $5.00. Nuošir
džiai dėkojame K. Drauge
liui už auką, ir pasitikime, 
kad jis ir ateityje nepamirš 
Nekalto Prasidėjimo šv. P. 
Marijos seserų.

X Cecilija ir France s 
Stankiūtės iš Detroit, Mich., 
viešėjo pas savo tetą Pau- 
razienę, Brighton Park biz- 
nierką. Sykiu buvo 
žusios ir savo grand 
Paurazienės motiną, 
nių atvykimo proga
zai buvo iškėlę puotą, ku
rioj dalyvavo būrys Brigh
ton Park veikėjų. Viešnių 
motina M. Stonkienė yra 
žymi Detroit šv. Jurgio pa
rapijoj veikėja ir daininin
kė. •

atsive- 
ma —
Vieš- 

Paura-
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