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AERODROMAI
Sąjungininkai ima bruzdėti ir 
Viduriniuose Rytuose; armijos juda

Sirijos Turkijos psienis uždarytas, 
kad naciai negautų informacijų

SĄJUNG. BAZĘ š. Afri
koje, birž. 16. — Po poros 
dienų pertraukos sąjungi
ninkų lakūnai didžiaisiais 
bombonešiais ir vėl (pradėjo 
atakuoti ašį Sicilijos salo
je, sprogdinti ašies airfiel- 
dus (aerodroųrus).

Prieš pora dienų ten iš
griauti du ašies aerodromai. 
Šį kartą kliuvo net pen
kiems — Sciacca, Bocca Di 
Falco arti Palermo, Castel- 
vętrano, Borizzo ir Milo.

( Be to, arti Maraala su
griauta dvi radijo stotys.

Per kovas dausose 16 a- 
šies lėktuvų sunaikinta. Są
jungininkai neteko 7 lėktu
vų.

4 Gibraltaran daug 
laivų suplaukia

MADRIDAS, birž. 16. — 
Žiniomis iš La Linea (La 
Linea yra Ispanijos uostas 
arti Gibraltaro) Gibraltare 
paskutiniais laikais padidė
jo sąjungininkų bruzdėji
mas. Ten uostan suplaukė 

& 25 prekiniai lstivai, kuriuos 
lydėjo britų lėktuvnešis For- 
midable, kovinis laivas
George V ir 8 naikintuvai.

Gibraltaro uoste be at
plaukusių laivų buvo dar a- 
pie 60 kitų, kurių žymi da
lis yra aliejaus tankeriai.

LONDONAS. — Britų 
X darbo partija nusprendė ne- 

susidėti su britų komunis
tų partija.

LONDONAS, birž. 16. —
Pusoficialėmis žiniomis iš 
Ankara, Turkijos, sąjungi
ninkai susimeta veikti Vi
duriniuose (Artimuose) Ry
tuose. Praneša, kad uždary
tas Sirijos Turkijos pasie
nis. ,' <.

Londone tos žinios nei pa
tvirtinamos, nei užginamos.
Yra žinoma, kad britų dvi 
armijos ir amerikiečių ka
riuomenė Sirijoje, Palesti
noje, Irake ir Irane ilgas 
laikas buvo mankštomos.
Dabar, sakoma, jos jau iš
judinamos iš savo pratybų 
stovyklų.

DaUy Herald praneša iš g|-jeŽt0S neUkalybėS 
Berlyno radųuotą žinią, kad '

NAUJAS AMERIKOS IŠ RADIMAS INVAZIJAI

V-

J • ~ ? “Draugaa" Acme phuto

Amerika gavo dar kitą išradimą kurs sp ejama bus naudingas ruošiant's p'Inai prie
šo invazijai. Tai naujos rūšies amfibinis (va iiojamas ant žemės ir ant vandens) sklan
dytuvas, marinų naudojamas, kuris padary tąa iš “plywood” (tam tikro labai lengvo 
medžio) ir kitų medžiagų, kurios karo reik alams nebūtinai reikalingos. Sklandytuvai 
dirbami Baltimore, Md.

Turkija laikysis

KARO EIGA |
8. AFRIKA. — Anglijos 

karalius lanko britų ir ame
rikiečiu armijas Afrikoje. 
Karalius aukštuoju ordenu 
atžymėjo vyriausiąjį sąjun
gininkų jėgų vadą gen. Ei- 
senhower.

ITALIJA. — Sąjunginin
kų lak finai bombonešiais 
susprogdino penkis ašies ae
rodromus Sicilijos saloje. 16 
ašies lėktuvų sunaikinta.

PACIFIKAS. — Lakfina’ 
atakavo Rabaul, japonų ha 
zę, New Britain. Išmesta 2? 
tonai bombų.

RUSIJA. — Rusai atmušė 
keturias vokiečių atakas O 
riol srity. Be to, nuskandi
no Vokiečių transportą.

VIDURINIAI RYTAI. — 
Ima bruzdėti sąjungininku 
armijos Sirijoje ir kitur.

sąjungininkai Sirijoje kon
centruoja “invazijos armi
ją’’. Girdi, ten visi britų 
garnizonai padidinti.

Berlynas apie tai nieko 
nežino, tik spėja.

• Britų Broadcasting kor
poracija dėl pasienio užda
rymo pareiškia, kad tas pa
daryta 'tikslu suturėti infor
macijas Vokietijai apie ar
mijų judėjimą, kad Vokieti
ja, to. visa nepatirtų per Tur
kiją.

Italijoje ir Vokietijoje 
daug kalbama ir rašoma a- 
pie sąjungininkų pasiruoši
mus invazijai.

20 valstybių yra 
skolingos Amerikai

WASHINGTON, birž. 16. 
— Tik viena Suomija va
kar instalmento keliu atmo
kėjo Amerikai karo skolų 
dalį.

Kitos 20 valstybių jau se
niai neišmoka. O jos visos

ANKARA, birž. 16. —
Turkų liaudies partijos čia 
įvykusiam kongrese prem
jeras Sukru Saracoglu pa
reiškė, kad Turkija šio ka- 
ro metu ir toliau laikysis 
griežtosios neutralybės. A- 
not jo, vyriausybė Visomis 
priemonėmis saugos kraštą 
nuo įsivėlimo karan.

Be kitko 'jis pareiškė, kad 
Turkijos santykiai su Sovie
tų Rusija yra glaudūs, šie 
santykiai paremti sutarti
mis.

Rusai atmušė 4 
vokiečių atakas

LONDONAS, birž. 16. — 
Iš Maskvos pranešta, kad 
Oriol miesto apylinkėse va
kar rusai atmušė keturias 
vokiečių sukeltas atakas, 
kuriomis bandyta seniau ten 
prarastą teritoriją atsiimti.

Karo biuletiny sovietai 
pažymi, kad ten ir kitose 
\|.etose apie 400 vokiečių

Vienam graiką kaime naciai 
išžudė visus vyrus; kaimą sudegino

WASHINGTQN (ONA).
— Karo informacijų ofisas 
šiomis dienesnės paskelbė 
graikų pranešimą, kaip na
ciai viliugingu būdu vieno 
graikų kaimo visus vyrus
— 178, išžudė.
• Be to, dar nužudyta ne
žinomas skaičius moterų ir 
vaikų. Tai papasakojo .vie
nas graikas pareigūnas, ku
riam pasisekė pabėgti į neu- 
tralinį kraštą.

Tas įvyko Kazane provin
cijoj, Makedonijoj. Graikų 
bendruomenės prezidentas 
atsisakė pasitraukti iš už
imamos vietos nacių kari- 
niems autoritetams reikalau 
jant. Prezidentas pabėgo į 
gretimus kalnus ir jį pa
sekė visi kaimo gyventojai.

Praėjus trims dienoms vo
kiečių kariuomenė užėmą. iš
tuštėjusį kaimą ir pabėgu

krūvoje ėmus Amerikai sko- į nukauta, eilė jų tankų su-
lingos apie 14 bilijonų dol. 
šioje sumoje yra aktualios 
skolos ir palūkanos.

Stambiausios ekcfininkės 
yra Britanija, Prancūzija ir
Italija. Viena Britanija apie niias- 
6 bilijonus dol. Amerikai 
skolinga. Ir ji nuo 1934 me
tų nieko nemoka.

Žemės drebėjimas 
buvo Japonijoje

NEW YORK, birž. 16. — 
Iš Tokijo per radiją pas
kelbta, kad praeitą sekma
dienį žemės drebėjimas iš
tiko Japoniją. Paliesta dvi 
didžiausios Japonijos saly
no salos. Pažymėta, kad ne
sukelti dideli nuostoliai.

gadinta ir karo medžiagos 
paimta.

Savo rėžtu rusų lakūnai 
ir toliau sėkmingai atakuo
ja vokiečių užnugarinea li-

PIRKITE KARO BONUS!

WiPE THAT SHEEft ©ff MIS FACI /

BOMBS CSTAMfS

Jaunieji olandai į 
darbą Vokietijoje

LONDONAS, birž. 16. — 
Iš Paryžiaus radijo stoties 
pranešta, kad naciai įsakė 
visus olandų jaunuosius vy
rus transportuoti Vokietijon 
įvairius darbus dirbti. Tas 
vykdoma konskripcijos ke
liu, tai yra, privalomai. Lie
piama ir eik. Priešingai pa
kliūsi koncentracijos sto- 
vyklon ir ten būsi kanki
namas. Senesniųjų vyrų ė- 
mimas įi tą vokiečių bau
džiavą atidėtas. Norima pir
miau visus jaunuosius olan
dus išsiųsti Vokietijon.

Olandų autoritetai Londo
ne per radiją įspėja olan
dus, kad artimiausiomis die
nomis naciai pasiryžę pulti 
visus namus, kad surasti 
jaunus vyrus, kurių daugu
mas atsisako vykti Vokie
tijon. ,•

Naciai su kalinamais koncentracijos 
stovyklose žmonėmis nesiskaito

LONDONAS (ONA), — 
Pagarsėjusi nacių žiaurybė
mis koncentracijos stovykla 
Lenkijoje yra Oswiecim. Te
nai, anot lenkų telegrafų a- 
gentūros, sergą kaliniai nie
ku būdu negydomi. Jie tuo
jau numarinami įšmirškus 
jiems į kraują methylate 
spiritų.

Britu lakūnai vėl 
daužė Ruhro slėnį

LONDONAS, birž. 16. — 
Britų lakūnai bombonešiais 
iš naujo smogė vokiečių pra 
monės centrams Ruhro slė
ny ir dar didesnius išnaiki
nimus sukėlė.

~Bez to atakuotos vokiečių 
pozicijos ir bazės Prancūzi
joje, Belgijoje ir Olandijo
je.

Ruhro slėny daugiausia

Be to, Berlyno Hygienos 
institutas tenai su kaliniais 
vykdo įvairių rūšių ekspe
rimentus. Eksperimentams 
daugiausia parenkami žy
dai, kaip vyrai, taip mote
rys. Vyrai skapinami, mote
rys sterilizuojamos. Su jais 
atliekami ir kiti bandymų 
prajovai. Nėra kas tuos kan
kinamus žmones gintų, ar
ba užtartų.

Du tūkstančiai lenkų ka
linių, daugiausia mainerių 
iš Silezijos, dažnai kankina
mi įsakius jiems sugulti 
kniupštiems nustatyta pozi
cija. Kurie kalinių iš tos 
pozicijos nukrypsta, tuojau 
peršaujami.

Agentūra praneša^ kad 
nauja koncentracijos sto
vykla atidaryta Rajske, už 
keturių mailių nuo Oswie- 
cim, su 12,000 kalinių, ku
rių daugumas yra rusai ka
ro nelaisviai. Be to, tenai 
yra daug lenkų, čekostova-

siems kaimiečiams pranešė, ^bQmbų> kj^vo 0berhau8en|kŲ ir rumunų čigonų, kurių 
vaikai nežinia kur išvežti.

Naujoje stovykloje kali
nių mirtingumas pasibaisė
tinas. Nepaprastai trumpu 
laiku iš tūkstančių rusų iš
likę vos keletas šimtų. Iš 
1,300 čigonų likę tik apie 
140. ‘

D a c h a u koncentracijos 
stovyklos, Vokietijoje, len
kai kaliniai pristatomi pa
šalinti nesprogusias britų 
išmestas orines bombas dvie 
jų ir keturių tonų svorio.

Brazilija pasius 
armiją Europon

WASHINGTON, birž. 16.

kad jei jie į 24 valandas 
grįš, jie nebus baudžiami.

Kaimiečiai patikėjo nacių 
pažadui ir grįžo kaiman. Ta
da naciai į vieną aikštę su
kvietė visus lig vieno 16 iki 
60 metų vyrus neva kokiems 
tai “pasitarimams”. Kaip 
tik tie susirinko, tuojau 
prieš juos nusukta kulko
svaidžiai ir visi išskersta.

Po t«o naciai iš kaimo pa
šalino visas moteris su vai
kais ir visus trobesius su
degino. Kliuvo dar ar kai 
kurioms moterims su vai
kais.

Anglijos karalius 
šiaurės Afrikoje

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoje, birž. 16. — Pa
skelbta, kad Anglijos kara
lius George VI atvyko Af
rikon. Karalius aplanko bri
tų kariuomenę. Jis priima 
kariuomenės paradus. Pir
madienį priėmė amerikiečių 
armijos paradą.

Karalius * Af rikon atvyko 
praeitą šeštadienį ir tik šian 
die tas aikštėn iškelta.

LONDONAS, birž. 16. — 
Orio ministerija skelbia, kad 
praeitas gegužės mėnesis 
Britanijai šiemet buvo skau
džiausias nuo vokiečių la
kūnų atakų. 584 asmenys 
užmušta, arba dingę, ir 733 
sunkiai sužeista.

Balandžio mėnesį buvo 
172 žuvusiųjų ir 205 sužeis- 

l tieji.

miestui, kur yra • vokiečių 
plieno ir geležinkelių cent-’ 
ras.

Iš Berlyno per radiją pri
pažįstama, kad Oberhausen 
smarkiai nukentėjęs.

10 alzasų naciai 
nuteisė mirtimi

BERNAS, Šveicarija, bir

želio 16. — Laikraštis Tri-
•b

bune de Gene ve praneša, 
kad naciai 10 alzasų nuteisė 
mirtimi už jų “priešvokiš- 
kus žygius”. Naciai juos 
randa kaltais už įvairiau
sius nusikaltimus, tarp ku
rių didžiausias nusikaltimas _ Yra žinių> kad gal Bra.
__ naaucnrliati cni nom’oio v , - ,,

zihjai artimiausiuoju laiku

Paukštis mėto pinigus
Kartą George Schlichter, 

iš Longmont, Cblo., ėjo gat
ve. Vyras pastebėjo skren
dantį paukšti oru ir jis pa
matė, kad iš paukštelio iš
krito koks tai popiergalis.
Prisiartinęs prie popierga-' Naciai tuojau areštuoja, pa
lto,, vyras pamatė, kad tai 
buvo vieno dolerio vertės pi- 
ligas. 'i'M'f

pasiųs savo armiją Afrikon, 
kad pagelbėti sąjunginin
kams invazijoje. Beit apie 
tai tikrai dar nežinoma.

STOCKHOLMAS. — Ži
niomis iš Oslo, daug norve
gų armijos karininkų su sa
vo šeimomis bėga švedijon.

bėgusiųjų brolius, seseris ir 
kitus artimuosius.

BERNAS. — Vengrijai 
naciai iškėlė kampaniją, kad 
pašalinti vengrų premjerą 
N. Kallay, kurs atsisako su 
jais' sėbrauti.

LONDONAS. — Iš pati
kimų šaltinių sužinoma, kad 
Indijai jau parinktas nau
jas vicekaralius.

Paragink užsisakyti “Drau
gą”-
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Reikšminga arkivys- 
kupo kalba

Žymi Škotijos 
lietuvaitė svečiavosi 
Londone

matyk, darbininkas, bemoks
lis, “nieko nesupranta”, ne
nori kai kurie jo nuopelnus 
vertinti, nors taip kokie ir 
yra. Gaila, bet tokių yra 
Gaila, mes tų apsnudulių ir 
atsimetėlių nebepagydysi- 
me...” K. V.

LAMPĖDI)SOS 
“KARALIUS”

kautynėse
(LKFSB) Mūsų korespon

dentas rado iš Londono, kad 
nemažai lietuvių dalyvavo 
Afrikos kautynėse: “Du ten 
žuvo, vienas buvo smarkiai 
suteigtas, keli buvo sauges
nėse vietose, kiti fronte. Vi
so buvo apie 20 mūsų vyrų 
istoriniuose mūšiuose. Į ka 
ro tarnybą nuolat išeina 
nauji lietuviai. Geg. 4 d. iš
vyko dainininkė Zakarevi- 
čiūtė. Už savaitės kitas iš
vyks L. Kalinauskas. Jau
nas R. Bulaitis, parapijos 
komitetų pirmininko sūnus, 
jau karys, ę vienam Angli
jos lietuviui, B. Zakarevi
čiui, 10 m. amžiaus, teko 
net 7 valandas maudytis jū
roje, kol jj išgriebė. Manęs, 
j-cg neteks nuo šalčio kojų. 
bet viskas baigėsi laimin
gai. Nelauktai gavome ži
nią iš B. Vieraičio, iš S. Af
rikos, o jįs tik neperseniai 
Londone lietuvius lankė.”

Philadelphia, Pa. — Nors 
ir mirė mūs kitų nepamai
nomas uoliausias veikėjas ą. 
a. Kazys Dryža, bet jo kilnu
sis vardas įsikūnijęs į jo ne- 
nuilstamos visuomeninės dar 
buotės esmę, ilgai, ilgai dar 
gyvuos mūsų tarpe, laiks 
nuo laiko garsiau pasireikl- 
damas, kaip kad ir dabar. 
Paskiausiu laiku čiX vienas 
viengentis, nuoširdus bičiu
lis velionio, gavo laišką sim 
komp. Juozo Žilevičiaus, ąu- 
torio garsiosios “Vytauto Di
džiojo” kantatos, rado jame, 
kitą ko, ir tokius apie Kazį 
Dryžą žodelius;

“Gaila begalo su a. Kazi
miero Dryžos. Už jo sielą 
užprašiau gegužės 4 dienai 
šv. Mišias Joseph Miarie Vi
loje, Newtone, kur jis daž
nai ten būdavo ir dirbo dėl 
jos. Kun. Pr. Vasiliauskas 
atlaikys jas. Kitaip <aš ne
žinau kaip jo brangią ir 
aukštos doros asmenybę pa
gerbti. Kartu reiškinį kaip 
jo draugui ir užuojautą. Ma
no mintyse jo graži asme
nybė labai dažnai pasireiš
kia. Kad žmogus su mažu 
mokslų taip galėjo dirbti kil
nius darbus, o tie mūsų mo
kytieji, universitetus baigu
sieji — kur jie? DoTeriukus 
dėl gerų laikų gaudo,' b liau
džiai; niekos.. Kiek jų yra, o 
kiek iš jų veikia bu liaudi
mi? Tai nelaimė mūsų tau
tai, mūsų kartai. Tie bied- 
ni žmoneliai sunkiai dirba, 
taupo centelius, nuo visko 

-atsisako, kad . tik vaikelį iŠ-

(LKFSB) Iš Glasgowo bu 
vo atvykusi į Londoną Sera- 
finaitė, šešių lietuviškų cho
rų vedėja. Min. Balutis jai 
pagerbti buvo surengęs pie
tus, kuriuose dalyvavo ir 
mūsų korespondentas. Tarp 
dalyvių matėsi ir stud. St. 
Prapuolenytė, kurį šį pava
sarį baigia Readingo univer
sitetą.

Savęs kritika duoda gali: 
mumo geriau pažinti pada 
rytas organizatoriaus klai 
das ir privatumas. — Prof 
Eretas.

Niekuomet nežadėk daug 
jei gali tiktai mažai ištesėti

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

DR. S. VVEINE, O.D.
J. E. Ark. John J. Cantwell AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti 
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IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

pradedama įvertinti kas yra verti tos tautos vaikais va- 
brangu ir gražu mūsų išei- dintis.
vijos gyvenime. “Kiekviena tauta turi sa-

Po ceremonijų, kurias at- votiškų ypatybių, gerumų ir 
liko arkivyskupas Jonas J. gražumų. Kitaip sakant, tu- 
Cantwell, D. D., Jo Eksoelen- ri kokį nors ryškesnį savo 
cija mus sveikino ir pasakė tautos veido bruožą. Siame 
trumpą, bet įspūdingą kai- kontinente gyvendami i Dau
bą. Kas klausėsi atydžiai — tome, kokis mišinys įvairių 
niekuomet neužmirš kalbos, tautų žmonių čia gyvena. 
Pažiūrėjęs į tą pusę kur Me8 viai susikalbame ir išsi-
stovėjo mūsų žilagalvis ne- tenkame' 861 to »“žtenka;

- , , , „ . naudokimės laisvėmis, ku-
nuilaantis prelatas J. Macie- . x. ...r rios čia yra mums leistos
jauskas, ark. Jonas J. Cat- pagražindami įr pagerinda- 
well posakė: mį čia gyvenimą, įdėdami į

/‘Per kontinentus ir per ji M ?r
didelius vandenis, per tyrus gražiausio. Jūs, lietuviai, ir- 
ir per žaliuojančius laukus, gi turite daug gražaus savo 
per klonis ir kalnus važiavo kultūroje, ir to nepamirški- 
jau senas lietuvis kunigas te, ir neištirpkite ka po tau- 
ieškodamas savo žmonių,;ta, ° tas galima tik per kal- 
kurie čia gyveno kaip ir ap- P61* dainą, giesmę ir gra- 
leisti. Be bažnyčios, be or- žiu® papročius.
ganizacijos. Atvažiavo jis '“Savo istorijoje jūs turite 
čia, kad jums padėtų, kad gražią praeitį. Buvote kada 
per motiną Bažnyčią jus su-1 ta tvirta siena, per kurią ne
vienytų, kad tęstų gražias pajėgė persilaužti ir Europą 
jūsų tautos tradicijas, palai- užplūsti pikti azijatai, toto- 
kytų jūsų prigimtą kalbą.'riai. Jūs nukentėjote tuo- 
kad jus ir jūsų vaikai neuž- met. Dabar jų ainiai jus no- 
mirštų savo kalbos, savo rį praryti, išnaikinti. Laiky- 
gražių papročių, savo dainų kitės ir įrodykite, kad ne jė- 
ir giesmių, šventindamas goję teisybė, ir ne kardo ^a- 
šią vietelę sakau jums: te- iia jus išliksite gyvi. 
gul būna čia jūsų kad ir ne-
skaitlingos grupelės lietu- Y. . , U gra~ą pradžią

,x. šioje lietuvių kolonijoje,viškum-o židinys. Tegul būna T . . .. ,, ,. , ... Įvertinkite savo klebono pačia namai, kur jūsų vaikai \ .... .
.x , .. . .. stangas, padėikte jam, pa-ttmoks savo tėvų kaltos .r joB
dainas ir visa, kas tik yra , . . ._ J° ,
k.. x T- a- randa vietos jūsų širdyse,kilnu ir gražu. Jūsų tėvų __ j - L x •_ “ . Į Ne sau jos dirba, bet jumsyra šventa pareiga tai savo ...... _ .

.. j « >r jūsų vaikams. Todėl darvaikams duoti. Jūsų pareiga . ' ... . . .. . .- .. L.,“ kartą sveikinu jus ir linkiuyra jiems įkvėpti paaididžia- ... ./ , ,,
. .. pasisekimo, o jūsų gerb. klevinio jausmą, iš kur jie yra f / * * __ _

kilę, kas buvo jų tėvai ir ko-
kiam žemės kampeliui jie y
priklauso, žmonės ir tautos, Per šventinimo apeigas 
kurie neturi to jausmo, ne- mūsų choras puikiai giedo- 
brangina gražių tradicijų ir jo, o po apeigų padainavo 
papročių, greit išnyksta ir keletą dainelių, kurios arkl
iai reiškia, kad jie nebuvo vyskupui labai patiko. Jis

Britų RAF lakūnas Sgt. 
Sidney Cohen, kuriam italų 
Lampedusos sala “pasida
vė” pirm negu alijantų jė
gos ją užėmė. Cohen buvo 
priverstas nusileisti ant sa
los sugedus orlaiviui.

VALANDOS; 1‘imuul., Trečiad., Peuktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 
Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 

šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

pastebėjo, kad mūsų dainos 
esančios maldingos.

B. Starkienei pasidarba
vus, sudaryta aukų rinklia
va. Viskas baigėsi gražioje 
nuotaikoje. Lauksime dau
giau tokių gražių iškilmių 
ir subuvimų, nes tai pagyvi
na žmones ir prikelia iš apa
tijos jausmo. s-B/ S.

mokinti, o šis “vyras” moks 
Ją atsiekęs, nusisuka nuo 
tėvo draugų. O kas tie mo
kytieji?... Palyginus su tuo 
“bemoksliu” Kazimieru Dry 
ža, kuris taip gražiai veikė 
tautos labui, mokytieji “vy
rai” yrą nykštukai, mūsų 
tautos. To viso akivaizdoje, 
a. a. Kazimiero asmenybė 
dar didesne pesidaro. Tik,

PHYSICLAN AND SURGEON « 
4645 $o. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomia pagal sutartį.
Offica taL YARda 4787 
Namų teL PROipect 1980

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 3$th Street
Valandos: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:80
Pirmadieniais 2-4 ir 6:30-8:30 

 Šventadieniais —, 11-12.

VIRginia 1886
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 popiet, Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 5

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

Skolinam Pinigus
o k r • ., .. t

; ' Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

niDKTJS IŠPARDAVIMAS MĖSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MCZIKA- 

L1NIŲ INSTRUMENTU
PASINAIVHUUT PROGA DABAR

KOL DAR NEUPARDUOTI.
TUBOB, CLAHINFTAJ, TROM- 

BONAI. 8AXAPHON£S. FLUTES 
■u “cases” — (((.00, (17.10,
»45.OO ir (7( 00. V|M sarantuotl 
lengvam (rovimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KO8, TENOR BANJCfe —
(0.50. IMO, M 1.(0 iki Mt.M.
sssmatf“ .LT#

ir (1B.00. atritinai dėl yteų vlrš- 
mlnėtų Instrumentų, BARS Ir 
KNARK DRUMS— (IMA. (>1.60, 
(((.00 ir ((0.00. PEDALB, Hl- 
ROTK CTMBOLfi, Ir DRUM 
HEAD8 pataisomi tuma palau
kiant. MOUTH PIBOB «wUpM 
braas ir "reed” instrumentams 
pritaikomi Jtaų lipoma

EKSPKRTTVAN VICTOR IR 
kRų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlno- 
tams, Trtūboms, Saraphones Ir 
talptl Smutkoms Ir Gultarama

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

OFISO VALANDOS;
Nuo lb iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 1(4 8:50 t ei. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street .

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
■ Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT,
LIETUVIS

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINE /v/
DIVIDENTŲ /O

Telefonas HEMlock 5849
Linksmumas žmoguje, kaip 

ir pavasaris: atskleidžia 
gražiausius žiedus.

Spauda yra. viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

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

pagal sutartį.

Palengvina akių įtempimą kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, 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, • Ne- 

dėlioj pagal sutarų. 
Daugely atsRUM akys KtUglee.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tat LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — ' ,
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, fleštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
iUkmadlenluia pagal analtarlma.

4712 South Ashland Av.
Pluma YABD8 1878

Jaunuoliai, kurta nepriimami 
karą aviacijos skyrtntf priežaa 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), krelpklt8s prie manęs 
Apatiam UgydytL

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’AB 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

Greitą Palengvinimu 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
PIRKITE KARO BONUS!

AMKRIKOfl LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS manta rOfleas Ir Akinių DtrMuvi

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

-r telkia -
8TKES Ofiso teL VIRginia 0038 

Residencijos teL: REVerly 8844

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2201 W, Cehnak Road
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. t
Sekmad., Trečiad. ir šečUdienio 

vakarais ofisas uMarytas.

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 Ir 6—8:30 P. 1 

Trečiadieniai paga; sutartį

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

-,‘Jt i iip.n-
j 1‘lnll n.r«n.lal« 

pnklnklInlR fly- 
įĮlĮb'^ĮK 1|§H V.nkit ll'iod nuo

.■Pk CVHEi patrOkloM bMo< 
— S P E 01 Al 

Hktrpktte l| skelbime Ir prisuo
kite mums pirm (0 dienų laika ir
mea sutelksime tume
•YKAI — ELEKTROS VEIKIMO

REMONTĄVIMUI ARBA REnNANSĄVHIUI
• ant Lengvų Mėnesinių ISmgkSjimų I 

panaudokite phoga dabartinėms sėtoms 
NUOŠIMČIO BATOTO.

TeL YARds 5921. 
Ras.: KENwood 6107,TAPKITE FINANSINIAI NEPRlKLAtTfeOMl 1

TAUPYKITE mftsų įstaigoje. Jūsų Indiliai r&pestingai glofco- 
b N*1 15.000.00 apdrausti per Federal Savings and Loęn In- 

surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai Uhnoka-XPWTy anį pareikalavimo. .
mn SENIAUSIA IB 8VMIAUR1A IJETTTVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

IIHBeRRBHMHUiMmlMM —. 48 Metei Sėkmingo Patarnavimo I —■

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 M. Moterto. SeCy. SXM 80. HALSTED ST.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOtUn RIMTAI 
1861 Be. Ashlend Avenue 
MM..,'SSSl‘ES. omm.

GTDTTOJA* n 0HIRUB0A8
Ofiso vai.: nno 1-8; ano 6:30-8 8Č

756 West 35th Street
OrMtor of Curtotn Appitsnces for J7 yr«. 
H S. HTATB, RM. STA. «IM 
IMIlr ISAM. Tl| n Frl TU S P.M.

Sseordsr VII 1, švadsr I M t.

Mi! rr* spmMalU rsrirtnlmo bandymas »r 
nabua kltoM lalkraUluoM. Taipgi, ge
•salOlymss šabui Atkartotas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,1821 So. Halsted Street 
(sldencŲa: 8680 So. Artesias Am. 
ALANUOS: U V. ryto iki 8 p.p.

• Ud fi TBia vajMTB

Paraginkite save pažįsta
mus užsisakyti dienrašty 
‘Draugą*.

Drenos



r

Ketvirtad., birželio 17, 1943

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė., Chioago 

KODĖL PRAKAITUOTI? molą turintieji valgiai,

Prakaito garavimas kūną 
vėdina. ,

Prakaitas yra sūrus, reiš
kia druska iš kūno išplau
nama lauk. Druska taipgi 
pagelbsti kūno temperatūrą 
balansuoti.

Juo labiau kūnas kaista, 
juo daugiau prakaituoji. Jei 
neprakaituotum, < tai nuo 
kaitros sušustum, sugruzdė
tum ir mirtum.

Juo daugiau prakaituoji, 
juo daugiau kūnas pagei
dauja vandens. Troškulys y- 
ra tai gamtos šauksmas gel
bėti kraują nuo sutirštėji- 
mo.

Beprakaituojant, vanduo 
iš kraujo išgaruoja. Tuomet 
kraujas darosi tirštesnis.
Tirštąjį kraują šitdžiai yra 
sunkiau pumpuoti. Todėl 
kas turi širdies ligą, priva
lo vasaros metu elgtis at
sargiai.

Su širdies liga žmogus ne
privalo perdaug kepintis 
prieš saulę, privalo ieškoti 
pavėsio karštoje dienoje, 
kad kuo mažiausia prakai
tuotų, kad kraujas netirš- 
tėtų ir širdis nepavargtų.

Vasaros metu žmogus ma 
žiau suvalgo, apetitas prie 
tūlų valgių sumažėja. Tai 
yra natūralu. Pati gamta 
žmogui atima apetitą, lyg 
perspėdama, “su maistu ne- 
kurenk savo kūną”.

Tūli valgiai turi savyje 
daug kalorijų ir duoda kū
nui daug kąitros. Pąyyz- 
džiui cukrus, mėsa, kava, 
saldieji gėrimai, žirniai, krak

duoda kūnui daug kaitros. 
Tokių valgių vasaros metu 
reikia kuo mažiausia valgy
ti, jei nori būti sveikas.

Mažiau kūnui teikia šili
mos sekanti valgiai: pienas, 
rūgęs pienas, vaisiniai bei 
daržoviniai valgiai. Lietu
viški šaltabarščiai ypatingai 
yra sveika valgyti vasaros 
metu.

Citrina, Grandžiai, vaisių 
sunka be cukraus, — gesi- 

(Nukelta į 5 pusi.)

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

A W A
L?

KAZIMIERAS PETKUS

Gyveno 3611 Ivy St., Indiana 
Harbor, Ind.

Mirė birž. 15 d.. 1943, 8:26 
vai. po piet, sulaukęs 61 m.

Gimęs Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

žmonų. Martha Ir anūkę Alice 
Žilus, Ir daug kitų giminių Ir 
pažjstamų.

Velionis priklausė prie 8v. 
Pranciškaus Dr-Jos, Whlte Ro- 
se- Political Club, ir Amerikos 
Lletuvtų Suslvlenjlmo.

Kūnas pašarvotas Prusleckt 
koplyčioje, po adresu 3831 
Main St., Indiana Harbor, Ind.

Laidotuvės Jvyks penktadie
nį, birž. 18 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Pran<-lškau«i parap. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bu« nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nulitidę
Žirnona, Anūke ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Pra
sileki, Tel. Indiana Harbor 288

Atyda Lietuviams!

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Iewelry, Laikrodėlių,

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa

sirinkimai. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
Jumk apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 

gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Haisted 
Street. Telefonas CALumet 7237. >/

JOSEPH F. BIIDRIK, Incorporated
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Haisted St Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vaL 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymfis Radio Programai leidžiami Sudriko Krautuvėm
WCFL 1000-K Sekfnadienio vakare, B-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, NOIS

N HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

* DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGIAS” HELP WA1*TKD 
ADVKROTSUro DEPARTMENT 

127 Ko. Dearbom Street 
Tel. RAKdoIpb 2438-2482

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEWATKR BEACH HOTEL 
8842 Shcrtdan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
, Reikalingi. Patyrimas nereikalinga.. 
Atsišaukite j Tlmekeeper’s ofisų.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5242 Sherldan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OOKP. 

Door 6. House 3.
13TH A CLARK STS.

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti “Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbiu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At- 
sišaukit tuojau.

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ.

TEL. CANAL 8010. ,

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia .prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regruliąrls algos pakė
limas. Dienų ir naktį Mftai. Atsigau
kit asmeniškai nuo 8:10 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲIR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 - 

100% KARO DARBAMS
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tapping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir "piece work.” Atsine&cit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
meri.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

JOS
GALITE BOTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

REIKIA
Shipping ir Stockroom 

Pagelbininkų ir prie Mašinų. 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

Foundrės
Darbininkų

GERI PASTOVUS DARBAI 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA
RAS NUO 7:30 RYTO IKI 

5 POPIET KASDIEN

Westem
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
11 ■ -........... >

STIPRIŲ‘VYRŲ
Reikia bieluoti poplero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet Iki 11 vakare. 
75c j valandų.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmball Avė.

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

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

COREMAKERS<

ELECTRIC VYELDERIŲ
LATHE HANDS 

CRANE OPERATORIŲ 
FURNACE HELPERS 
TIME STUDY CLERK 

FOUNDRĖS DARBININKŲ

100% KARO DARBAI ' 
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 

SIVYER STEEL CASTINGS
3100 S. Wood St.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Oera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th ir Clark Sts.

VYRŲ REIKIA
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI PRIE

MACHINE SHOP DARBŲ. 
100% KARO DARBAI 

SU AR BE PATYRIMO, LAIKAS 
IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ. ATSI
ŠAUKITE Į

GERRARD CO., INC. 
2915 W. 47th St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarls algos pakė
limas. Dienų Ir naktj štftal. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

FOOTE
BROTHERS

GEAR
& '

MACHINE
CORP.

«REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayerl Ir Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Michlgan

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

DOCKMEN
PASTOVŪS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. WE8TERN AVĖ.

WOODWORKERS -patyrę Jlg kw 
outters: kvalifikacijos tik tame — 
turėti gerų regėjimų (aklų) ir ge
ras rankas. HDKBOLDT 1241. 
CHICAGO CEDAR CRAFT MFG.

4OMPANY.
1040 N. PAULINA ST.

FACTORY HELPERS 
SHIPPERS, PAKUOTOJAI 
MAlNTENANCE VYRŲ

SPRAYERS
100% Karo Dirbtuvėje 

Gera mokeetis ir viršlaikla
ELECTRO MFG. CO.

2000 W. Fulton, Srd Fl.

SKAITYKITE “DRAUGĄ'

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

Svarus Dirbtuvės Darbai

VYRAMS
38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Priimsime Hlgh School studentui 
dalinio laiko ar per atostogų laiku. 

Patyrimas nereikalinga. Dienų Ir 
naktj tiltai. Pradinė rata 16c j vai. 
Atslšaukit J Employment ofisų 8:30 
ryte Iki 5 popiet, nuo Pirmadienio

perdėm Penktadieni. 

CASPERS’ TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PL.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (seceris) greitu laiku. Oe
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINKAS. M.I.C. 

2324 Ro. Oakley Avė., Chioago

100% KARO DIRBTUVEI 
REIKIA 
TUOJAU

Brass Furnace Vyrų
Alunfinum Furnace Vyrų 

Crane Operatorių 
Darbininkų

t Atsišaukite
, Employment Ofisan 
Atdara kasdien nuo 0 iki 5

Sekmad. nuo 0 iki 3 
Atsišaukite i Dirbtuvę

L Lavin & Sons, Ine. 
3428 S. Kedzle Ava.

HELP WA N TE D — MĮOTERYS

OPERATORIŲ
REIKIA PRIE LATHE IR 

SCREW MAŠINŲ. TAIPGI IR 
ASSEMBLERS. 

PASTOVŪS DARBAI 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

švarus Dirbtuvės Darbai

MOTERIMS
18 IKI 50 METŲ AMŽ. 

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Dienų ar
ba naktj šiftal Pradžioje 60c J va
landų. Atslšaukit j Employment o- 
fiaų 8:30 ryte Iki 5 popiet, nuo 
Pirmadienio iki Penktadienio.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PI.,

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų išmokti siuvimo darbų rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsls.

1 Merginų 
Reikia

100% Karo Darbam
Patyrusių ar kurios interesuojasi 
radio darbais. Gera proga po ka
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

Puiki Transportacija 
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.

REIKIĄ OPERATORIŲ, PROSY- 
TOJŲ, GUZIKŲ ir GUZIKAM3 
SKYLŪCRįę -OPERATORIŲ. Jūs 
galit dlrbtisiftais, kurie jums pa
togiausi, nuo 8 ryto iki 12 pietų, 
12:30 popiet iki 4:30 popiet arba 
pilną laiką.

KOBACH BROTHERS 
918 W. Van Buren

COUNTER MERGINŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. Ge
ra mokestis Ir valandos. Valgis 
Ir uniformos duodama. Sekmadie
niais nereikia dirbti.

VALYMUI MOTERŲ 
Valandos nuo 9:30 vak. iki 5:30 ry
to. Patyrimas nereikalinga. Valgis 
Ir uniformos duodama. Šeštadienio 
vakarais nereikia dirbti. Kreipkitės 
prie Miss Fltts.
HARDING’S’ 21 S. WABASH

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ ABELNŲ 
' DIRBTUVES DARBŲ

Gera Mokestis 
Pastovūs Darbai 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukite j

HOAG—FARMER 
MFG. CO.

818 W. FULTON ST. 
Monroe 1547

ATSIŠAUKITE 
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBfiSIT GAMINTI 
“Front Line” Dalis

UŽMOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

GAUSIT 
LYGŲ MOKESTĮ 

UŽ
LYGŲ DARBĄ

EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT NAKTIMIS

ATLYGINIMAS UŽ 
GERUS SUMANYMUS

LIBERALINE 
GROUP APDRAUDA

DYKAI GYVASTIES 
APDRAUDA

ATOSTOGOS SU UŽMOKESČIU

NAUJA MODERNIŠKA 
CAFITERIJA

ATSINEŠKIT GIMIMO 
REKORDĄ

TIE, KURIE DABAR DIRBA 
• PRIE DEFENSE DARBŲ

NEATSIŠAUKIT
Employment Office 

5219 S. Western-blvd.
OFISO VALANDOS; 

Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet

VYRAI IR MOTERYS

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

ARTISČIŲ—gabios su plunksna Ir 
bruftiu uždėti pamarglbimus (de- 
slgns) ant medinių novelties. HUM- 
BOLDT 2241.
CHICAGO CEDAR CRAFT MFG. 

COMPANY
1042 N. PAULINA ST.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1201 S. Michlgan

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Kotų .

Prie single needle Ossan mašinų, 
taipgi Ir Welt siuvėjų prie Purl- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse Ir mes fcoųperuojam su 
savo darbtntnkfemts. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress

PIRKITE KARO BONUS!

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

VYRŲ
IR MOTERŲ
DIENĄ IR NAKTJ 

ŠIFTAI
. Taipgi

NEPATYRUSIŲ DARBINIKŲ
DEL MACHINE ŠAPOS 
Puikios Darbo Sąlygos 

VIRŠLAIKIS IR BONAI 
Drbtuvė driba 

100% DEL PERGALES 
KARO PROGRAMOJE '

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.
STOREROOM VYRŲ IR MOTE
RŲ, Porterių, Dlšių Plovėjų, Vi
rėjų.. Patyrusių ir nepatyrusių. 
Gera mokestis. Matykit Mrs. 
Zmeskal.
SEMAPHORE FOUNTAIN

CHICAGO UNION STATION

KARINIŲ DARBŲ DIRBTUVEI
Reikia Vyrų Ir Moterų dirbti Shlp- 
pkig rūme Ir dirbtuvėje. Pastovas 
darbai, viršlaikis. PERFECTION 
TOOL & METAD HEAT TREAT- 
ING CO.—1768 W. HUBBARD ST.

Nacionalinis parkas Hot 
Springs, Arkansas valstybė
je, įkurtas 1832 metais.

Nacionalinis parkas Yel- 
lowstone, Wyoming valsty
bėje, įkurtas 1872 metais.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Žinios iš Vakarų
Nei sėjama, nei 
pjaunama, tik... 
ožkos ganosi

Los Angeles, Calif. — Mū
sų, lietuvių, centras — šv. 
Kazimiero parapija po biskį 
auga. Ir jei ne tas nelabas 
karas, tai būtų gerokai su
stiprėjus, nes jaunimo gra
žus būrelis buvo iš šen ir 
ten atvykę gyventi. Bet ka
ras juos surinko į krašto 
gynimo eiles. Nežiūrint, 
laika nuo laiko vis tiįc at
vyksta lietuvių čia apsigy
venti.
Rami vieta

Šis Amerikos kraštas yra 
rami vieta. Oras visuomet 
veik vienodas. Nei vasarą 
čia nėra perdaug šilta, nei 
žiemą šalta. Vasarą jei ku
rią dieną esti šilčiau, bet 
vakare vėl atvėsta. Naktys 
Čia vėsios. Audrų, dideliu 
lietų, krušų, perkūnijos nė
ra. žiemą kurui anglių nieks 
nėra matęs. Sniegą matome 
tik ant kalnų, o praeitą žie
mą ir ant kalnų mažai ma
tėsi.
Avižų kraštas

Šį kraštą tikrai galima pa 
vadinti avižų kraštu. Kada 
ir kas jas čia yra pasėjęs, 
niekas nežino. Visi tnlšti že
mės sklypai būna apaugę 
puikiausiomis avižomis, net 
juodai mėlynomis; kai, ro- . 
dos, geriausio ūkininko ir 
geriausiai įdirbtoje žemėje. 
Nieks jų čia nesėja ir nieks 
neplauną, nieks nieko su jo
mis nedaro. Kas turi ožką, 
karvę ar arklį gali be jokio 
vargo ir lėšų išlaikyti. Pa
vasarį, vasarą ir žiemą ga
li ganyti ant tuščių sklypų, 
o rudenį, kada viskas pri
noksta, tai nuo tų sklypų 
prisišienauti avižų net su 
dobilais ir kitomis pašari
nėmis žolėmis, kiek tik no
ri. Nieks nedraudžia. Kai ku 
riose vietose už nrušienavimą 
sklypo dar pareiškiamk pa
dėka, kiti gauna net primo
kėti. Mat, miestas reikalau
ja, kad sklypų savininkai 
nuvalytų savo sklypus. O 
jei savininko nėra, arba jis 
nežinomas, tuomet miesto 
darbininkams priseina tas 
darbas atlikti. Daroma tai 
dėl td, kad rudenį, kai avi
žos ir kitokia žolė prinoks
ta ir sudžiūna, užtenka nu
mesti degantis degtukas, ar
ba cigarete galiukas, kad 
kiltų ugnis, kuri gali daug 
žalos padaryti. Didesni skly
pai panaudojami ganykloms, 
o kuriuose nėra ganyklų, tai 
keturis sykius per metus io- ■ 
lė šienaujauna, žemė čionai 
gera. Jei tik gauna vandens, 
tai viskas auga, kaip geriau
siai į|terštoje.

Ypatingai ožkų auginimas 
čia apsimokėtų. Nusipirkus 
ar išnuomavus plotą žemės 
galima būtų užvesti, ožkų ū- 
kis. Kaip žinoma, iš ožkų 
pieno pagaminama geras sū
ris, o ir mėsa jos nebūtų pro 
šalį.

Kaip jas auginti ir kuri 
yra geriausia veislė infor
macijų galėtų duoti ir šių 
žinių rašėjas.

žemaičių Jonas
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taus. Reikia nulaužti imperializmui ragus. Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos miiitarizmas turi būti visai su
triuškintas. Po karo reiks suorganizuoti sistefnatingą 
šelpimų, nes milijonai bus be pastogės ir duonos. Vis
ką taip reikia suorganizuoti, kad išnyktų baimė dėl 
rytojaus, kad išnyktų, neapykanta ir kerštavimo dvasia.

Hooveris-Gibsonas nurodo kelis konkrečius punktus, 
kurie reikalingi pastoviai taikai įgyvendinti.

Pirmoje vietoje esą būtinai reikalinga greita sąly
ginė taika, nuginkluojant priešą, nuimant blokadą, tuąj 
pradedant Šelpimą, tučtuoj įsteigiant vyriausybės prie
šų užimtuose kraštuose. Antra — pere i namą j ame pe
riode reiks nustatyti tarp valstybių sienas, sutvarkyti 
tautinių mažumų reikalus, reparacijas ir įsteigti “pa
saulinę instituciją” taikai palaikyti. Jie pasiūlo tarp
tautinę policiją penkiems ar dešimčiai metų.

Prez. Hooveris buvo laikomas isoliacionistu. Bet šian
dien jis jau kitaip galvoja ir kitaip kalba. Tai yra ge- 
raa ženklas. Jo nusistatymas paveiks ir kitus respub
likonų šulus nusikratyti izoliacionistinio raugo ir dė
tis prie didžiųjų pastangų laimėti ir karą ir taiką. •

Persergėjimas vietoje
Taikos reikalai kongrese

Kad Jungtinės Tautos laimės karą apie tai negali 
būti jokio abejojimo. Bet toji pergalė būtų tuščias 
dalykas, jei tuo pačiu taika nebūtų laimėta.

Juk ir pirmąjį pasaulinį karą (1914 — 1918 m.) laš
ėjo sąjungininkai su Jungtinių Valstybių pagalba, 
ums buvo sakyta, kad po ano karo jau bus pastovi 
ika. Tam tikslui prez. Wilaonas paskelbė keturiolika 
kos punktų, suorganizavo Tautų Sąjungą. x 
Tačiau nepraėjo nė amžiaus ketvirtadalis, kaip ir

vėl kilo karas ir tai dar didesnis, apimąs veik visą pa
saulį.

TaTo priežastis: buvo laimėtas karas, bet nelaimėta
taika. . . .

Taip įvyko dėl to, kad neturėta nei pakankamai tin
kamų planų, nei galimumų naujai pakėlusiai galvą ag-
"•fMjŪA !)UVO v“w «•"» ?a-

kas, tačiau per daug viehpūmškas. Jungtinių Valsty- 
ių politikai klaidą padarė pasmerkdami Wilsono pla

ną ir griežtai atsisakydami eiti į Tautų Sąjungą. Jei 
Amerika būt buvusi jos nare, Tautų Sąjungai tikrai 
būt sekęsi geriau.

Atrodo, kad dabar vis tik daug rimčiau žiūrima į 
karinį pasaulio gyvenimą. Daugelis ano karo metu 

uvusių izoliacionistų savo nusistatymą gerokai jau 
pakeitė. Jie pamatė, kad Amerika negali apsitverti lyg 
tunų siena ir visai nematyti, kas darosi kituose pa- 

ulio kraštuose. Toks užsidarymas pačiai Amerikai 
išeina į gerą. Kai ji nedalyvauja tarptautinėse taš

ai palaikyti organizacijose, jai tenka maldinti karo 
degtą pasaulį, aukojant didelius turtus ir žmonių 

gyvybes.
Dabartinė Jungtinių Valstybių vyriausybė eina geru 

įeitu. Jos iniciatyvos dėka turime Atlanto Čarterį ir 
jungtinių tautų dekleraciją. Prezidento ir kitų vyriau- 
lybėa atsakomingų vyrų pareiškimai aiškiai mums kal- 
ja, kad siekiama ne vien tik karą laimėti, bet ir pa
kuliui taiką užtikrinti. •

Džiugu, kad vyriausybei į talką eina ir kongresas, 
tūrio atitinkamos komisijos ir paskiri noriai yra gl- 
iai susirūpinę taikos planavimu.

Pavyzdžiui paduosime šiomis dienomis kongreso už- 
ienių reikalų komisijos priimtą rezoliuciją, kuri kaip 
ik ir veda prie to, kad pokarinį pasaulį taip suplanuo- 
i, jog šio karo pergalę ir taiką atneštų. Rezoliucija 
rumpa, bet labai reikšminga:

“Atstovų buto nutarto (senatui sutinkant), kad 
kongresas pasisakytų už sudarymą tinkamos tarp- 
taottnės mašinerijos su ganėtina jėga (steigti Ir pa
laikyti teisingą ir pastovią talką Ir pritariant daly
vavimui joje Jungtinių Valstybių.“

Jei toji rezoliucija būtų priimto, būtų išblaškyta 
be j onėa dėl Jungtinių Valstybių vaidmens po karo. 
’ai būtų padarytas stambus žingsnis teisingai ir pas
yviai taikai laimėti.

“The Register” šios savaitės laidoj paskelbė žinią, 
kad arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Lietuvos Met
ropolitas, wpagrąsino ekskomunika tuos, kurie bet ko
kiu būdu prisidėtų prie lenkų ir žydų persekiojimų 
Lietuvoje.

Liat.uvoe okupantai naciai, kaip gerai žinoma, per
sekioja ne tik lenkus ir žydus, bet ir lietuvius. Bet na
ciai, dirbdami barbariškus darbus, stengiasi sukiršyti 
tautą prieš tautą ir visokiomis provokacijomis įtraukti 
jas į tarpusavią kovą. Taip įvykus, naciams pasidaro 
lengviau naikinti visų tautybių žmones ir mėginti sa
vo rankas nusiplauti, savo žiaurius aktus kitiems pri
metant.

Šiuo ir kitais atžvilgiais Lietuvos Metropolito per
sergėjimas buvo vietoje.

Pietų Afrikos būklė
to

p°-
bu

Pietų Afrika su ypatingu pasitenkinimu žiūri į jung
tinių tautų karo žygius Viduržemių jūroj. Seniai laukta, 
kad toji jūra būt greičiau išvalyta ir kad susisiekimas 
ten būt plačiau atidarytas. Ten, mat, maisto padėtis 
pasidarė blogo. Cape Town veik tiek prigrūstas, kiek 
Vašingtonas. Atidarytu trumpesniu keliu,- pabėgėlių 
bus galima kur kitur išvežti ir Pietų Afrikoj maisto 
atgabenti.

Sąjungininkų pasisekimai Viduržemy pagerina afri
kiečių būklę ir pataiso jų nuotaiką.

SPAUDOS APŽVALGA
sis

Kas už juos kalbai
Amerika rašo:

4 ‘Keli lietuviai Maskvoje smarkiai praturtėjo. Skam
ba tai paradoksu, bet tai tiesa, jei tikšti tam, ką ma
tome angliškoje Spaudoje. Neseniai New Yorko “He- 
rald Tribūne“ įsidėjo Salomėjos Neries ilgą kable- 
gramą, o dabar gavome žinių, kad panašią kable- 
gramą, pasirašytą Augusto Griciaus vardu, įsidėjo 

anglų “Manchester Guardian“... Sal. Neries šlovin
tojai iš “Laisvės” pastogės renko dovanų pundelius,
o ji švaistosi kelių šimtų žodžių kablegramomis...

“Sal. Neris jau senokai Lietuvoje buvo pakrypusi 
į raudonųjų pasaulį. Gricius toj stovykloj nebuvo. Jis 
buvo uolus “Lietuvos Aido" redakcijos narys, kurį 
su Šeima bolševikai 1940 m. birželio mėnesį išga
beno Rusijon. Kas gi patikrins, kas Griciaus vardu 
kablegramas Anglijon siunčia T Kas sužinos, ką šian
die Gricius ir kiti tremtiniai lietuviai galvoja? Bet 
ką pamanyti apie tuos, kurie šlykščiai vartoja žino
mesnių žmonių Vardus Lietuvos pavergimo reiks-<*ia*AO«salAlAM8l

looverio taikos planas Jie neras pritarimo
Buvusia prezidentas Herbert Hoover ir žymus eks- 

iplomatas Hugh Gibeon davė seriją straipsnių žarna* 
i Coliut’s. Tuose Straipsniuose šie vyrai kelia pasto
tos taikos klausimus. Ir, reikia pasakyti, tuos Mau
mus svąreto rimtai, moksliškai. Nėra abejonės, val
dybių v v r ai į jų planus atkreips rimto dėmesio. Savo 
lituose p. Hooveris ir p. Gibeon nurodo net šešias 
iestr iktvv»■«, 'l.namiškai jėgas“, kurios sukelia karus. 
Anot jų teisingo teigimo, taukai užtikrinti reikalinga 
įsaul; taip pertvarkyti, kad nebeliktų vietos naujoms 
Matūroms Iškilti. Pramonė ir prekyba turi būti pri- 
itinėse rankose. Turi būti pažabotas kraštutinis na- 
onalizmas Ji. 'In stovi už linę tautų fodera
jos siat. mą. Pavyzdžiu nodiota Šveicaruos koniads- 
Krija. Varžymosi dėl kolonijų turi būti padarytas ga-

N. Gadynė, rašydama apie New Yorke buvusią tau
tininkų' konferenciją, prieina tokios išvados:

“Amerikos lietuvių pažangioji visuomenė, kartu ir 
tautiškai nusiteikusi tos visuomenės dalis, jiems ne-
Pritan. , , *'|«M i

“Ir ko pritarti? Jie yra speniuko tautininkai; tas 
speniukae — ‘tautos vadai”, Lietuva be vado jiems 
ne Lietuva. Arba “tautos vadas“, arba nieko — štai 
jy “išmintis.“

“Mes, kartu Ir tautininkai demokratai, pasitikim 
tautos valia, o ne vado galia. Mes dirbom ir dirbsim 
ui nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą.

‘ ‘Brooklyno konferencija buvo ūsotų beibių klnder- 
kortenos. Atbliouta sekminių veršio maršas it—that’s 
all.“ • - • • .

Aukos Amerikos . 
Lietuvių Tarybai

Gauta dar $513 65
Po balandžio 15 d. įplau

kė į Amerikos Lietuvių Ta
rybos iždą šios sumos:

SLA 260 kuopa, Chicago- 
je, aukojo $5.00.

Julė Andriulienė, Chica- 
go, aukojo $1.00.

J. M. Šaltenis, Chicago, 
aukojo $5.00.

Antanas žiemys, Roches- 
ter, N. Y., atsiuntė aukų — 
$6.00.

Justin Mackievicz, Brock- 
ton, Mass., atsiuntė $370.15.

SLA centras, New Yorke, 
iš Tautiškų Centų fondo — 
$100.00.

Atliko nuo draugiško pa
rengimo, Chicagoje $16.00.

ALT skyriaus susirinki
me, Binghamton, N. Y. au
kojo: A. Lepa $2.00; P. B. 
Balchikonis $1.00; V. Kelly 
$1.00; V. Rakauskas $1.00; 
A. Adomaitis $1.00; P. Ado
maitis $1.00; M. Urbas $1; 
J. Neverauskas $1.00; E. 
Pasauskienė $1.00; O. Kri- 
vickienė 50c. Kartu $10.50.

Viso — $513.65.

Pirmiau buvo paskelbta 
$1,594.07.

Iki 1943 m. birželio 14 d. 
viso įplaukė $2,107.72.

Visiems aukotojams, or
ganizacijoms ir asmenims, 
reiškiame nuoširdžią padė
ką.
Amerikos Lietuvių Taryba

Lietuvių rezoliucijos 
pasiekia anglų 
vyriausybę

(LKFSB) Iš Londono iftū- 
sų korespondentas praneša, 
kad britų oficialiems asme
nims bravo įteiktas Kanados 
lietuvių raštas dėl Lietuvos 
likimo. Ta proga Lietuvos 
ministeris Londone plačiau 
išsikalbėjo Lietuvos reika
lais. Kaip pastebi mūsų Lon 
dono korespondentas, jei ku 
rie lietuviai, gyveną Angli
jai priklausomuose kraštuo
se, siunčia kokias savo re
zoliucijas raštu, tai geriau 
juos siųsti per Lietuvos at
stovą: 19 Kensington Palace 
Gardens, London W 8, En- 
gland.

Lietuviai latvių 
surengtose vaišėse

(LKFSB) Latvijos minis- 
teris Londone surengė me
tinę arbatėlę geg. 4 d. savo, 
draugams, diplomatams ir 
t.t. Ten dalyvavo ir mūsų 
korespondentas. Buvo pa-. 
kviestas Lietuvos pasiunti
nybės Londone visas perso
nalas, D. Brit. Lietuvių Fe- 
deracij-ps Tarybos pirminįn- 
kas, Londono Lietuvių Fe
deracijos pirmininkas, mo
terų draugijos sekretorė. Vi
so buvo apie 90 svečių. Mū
sų korespondentas turėjo 
progos susipažinti ir pasi
kalbėti su ivedų, norvegų 
ministeriais. Vaišės visiems 
padarė labai gerą įspūdį. 
Gaila, kad Lietuvos atsto
vybės finansinė padėtis ne
leidžia panašių vaišių orga* 
nirtioti.

Po svietų pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Lietuviški bolševikai sa

ko, kad didžiausi hitlerinin
kai, ašininkai ir Amerikos 
neprieteliai yra tie, kurie į 
Ameriką atvysta pro...' Ber-
lyn%- ..uM

Aną dien gaizetose buvo 
paduota žinutė, kad japonų 
ambasadorius Šato per dau
giau kaip pusę valandos šne
kėjo su Stalino dešine — 
Molotovu. Ką jiedu šnekėjo 
—' niekas nesužinojo.

Ką bolševikai būtų išmis- 
liję, jei bent vienas atbėgęs 
čia pro Berlyną lietuvis bū
tų minutę pasikalbėjęs su 
Hitleriu, ar Goebelsu? Gi 
apie Molotovą, kurs šeikina 
rankomis su Japonijos, A- 
merikos No. 1 neprietelio, 
ambasadorium, jie tyli, kaip 
klemsai.

Anna Person aną dien nu
ėjo į vieną agentūrą, kad 
gauti sekretorės darbą ofi
se.-;1.,-,---: - . (į'

— Tamsta rašai greifraš- 
čiu (shorthand),— paklau
sė agentūros vedėjos.

— Taip, rašau, — atsakė 
Person. — Bet man geriau 
sekasi rašyti paprastu raš
tu.

Sveikiname Grand Rapids, 
Mich., lietuvius: jie pasi
kvietė bolševiką dezertyrą 
Abeką į “iškilmingą lietuvių 
kapų programą”. Tokiu švel
niu pakvietimu priminė jam, 
kad jau būtų jam laikas 
“amžinai” pasilsėti nuo 
prieš Lietuvos laisvę darbų.

Andrulevičius paša koja; 
“Sovietai pirštu nelietė baž
nyčių Lietuvoje“. Tiesa, pirš 
t,u nelietė, bet smogė abiems 
kumštimis.

Apie Mission to Moscow 
filmą Pruse'.ka sako: “Ten 
Sovietija atvaizduota kokia 
ištikrųjų yra.” Visa bėda su 
ta filmą tai, kad Sovietija 
atvaizduota tokia, kokia ji 
nėra.

Kaip tai senovėje būta
Trenton, N. J. — John T. 

Wayman, išrinktas demo-

nu, pasikorė arit 
vo namuose. (“Ž.” 1910)

sa-

Los Angeles, Calif. — čia 
susitvėrė žiurkių dovijimui 
kompanija su $50,000.00 ka
pitalo.1 “( “Ž.“' 1910)

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Syrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

i^tbal geros rūSles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
doth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės

a

J

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKlt VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJA mve 
dirbtuvėj. Di 
dalis pasirin 
Urnas vi«okiq 
spalvų apdan 
aaių.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WBST ROOSEVRLT ROAD

___ ____ -
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Pastarųjų žinių apžvalga
Rašo ELMER DAVIS, direktorius, Office of 

W,ar Information, VVashington, D. C.

Tokyo propagandistai da
bar skundžiasi, kad jų ga- 
risoną Attu saloj didesni 
skaičiai įveikė, žinoma, kad 
taip buvo, bet ne taip skait
lingai, kaip Tokyo sako — 
už ką galima pagirti mūsų 
vadus. Karo tikslas yra lai- 

A mėti ir laimėti su mažiau
siais nuostoliais. Kad taip 
įvykdinti, reikia pirmiausia 
atvykti aui daugiausia vy
rų. Karui einant, japonai 
juo toliau, tuo daugiau sku
sis, kad juos didesni skai
čiai įveikia.

Bet kaip tik prieš metus 
įvyko kova, kurioje japo
nai nebuvo įveikti didesniais 
skaičiais. Jie turėjo dides
nius skaičius — oro ir lai-

garantlja, kad prancūzai at
gaivins Prancūzijos laisves.

Kiek galima spręsti iš 
dabartinių informacijų, kre
ditas šio susitarimo priklau 
so daugiausia dviems vy
rams — generolui Catroux, 
kuris visą laiką turėjo pa
sitikėjimą abiejų, Giraud ir 
De Gaulle, ir Jean Monnet, 
per kurį įvyko ne tik iš
laisvinimas Gini.ud režimo 
šiaurės Afrikoj, bet ir pa
keitimas iš militarinio ir 
biurokratinio komiteto į 
grupę respublikos globėjų.

Bet šį susitarimą nebuvo 
galima įvykdinti-pakol dau
gumas pigių politinių ma
nevrų, daugiausia De Gaul-

ATVEŽAMA VIS DAUGIAU BELAISVIŲ ALASKA U S KONGRESE
Rašo Kun. A. Briška

“Draugaa” Acme photo
Amerikon kasdien atvežama vis daugiau vokiečių ir italų karo belaisvių. Jie laiko

mi ant Angel Island, Calif. pirm negu išsiun tinėjami įvairiose stovyklose. Karėje, be
laisviai skaito jų kalboje iškabintas žinias. Dešinėje, vienas belaisvis gardžiai sotina- 
si amerikoniškais valgiais.

SVEIKATA BRANGUS 
TURTAS

listų, neįvyko. Giraud da- 
vyno kovose prie Midway. j bar atstato vyrų ku.
Mūeų laimėjimiLS tenai bu- rie Gaulle nepatik0 _>
vo tikras pasikeitimo taš- Nogues, peytouton ir kitus. į ' ,Atkelta 19 3 Pu8l > 
kas Pacifiko kare. Prieš me kaj nauja valdžia būtų!na troškuų, vėsina ir gai- 
nesj priešas buvo sulaiky-| pa.aekmingai Gaulle lrgi
tas Coral jūrose, bet jis vis galgtų ,apseiti kelių vy_ 
buvo stiprus ir mūsų laivy- rų, tų smu]klų pataikautojų
nas nebuvo atsigavęs nuo 
Perlų Uosto nelaimės. Mes 
kovojome Midway saloj su 
menkais rezursais; bet mū
sų laivyno ir militarė ko
manda sykiu viską tvarkė 
tinkamoj vietoj ir tinkamam 
Ipike. Iki tada, mes spėlio
jom, kur priešas mus kirs, 
bet Midway saloj japonų 
laivynas neteko iniciatyvos 
ir nuo to laiko neatgavo.

Jąponų užėmimas Attu ir 
Kiška buvo dalis kainos, ku
rią mes užmokėjom už Mid- 
way pergalę. Japonai siun
tė gana mažą jėgą į Aleutų 
Salas, manydami, kad ^mū
sų vadai atitrauks savo jė-

arti prie De Gaulle, kurie 
ne tik bandė įvykdinti savo 
politiką sąryšyje su Peyrou- 
ton rezignacija, bet ir ku
rie vis sakė, kad jeigu De 
Gaulle negaus pilną valią, 
jis pats pasiims. De Gaulle 
negali būti dėkingas tiem*, 
kurie norėjo, kad jis pasi
elgtų kaip Mussolini. OWI

80 m. kaip pakorė 
Lietuvos sukilėlių 
vadą

Alaskos atstovas
A. Dimond

Alaska turi tik vieną at
stovą Washingtone. Juo yra. 
A. Dimond. Tačiau ir tas be 
teisių baltuoti priėjus reika
lui. Mat, Alaska nėra val
stybė ir neturi teisių, kaip 
visos kitos U. S. valstybės.' 
Tad ir jos pasiuntinys ne
turi balsavimo teisių. Bet jis 
turi teisės kalbėti Alaskos 
klausimu.

Jau nuo 1935 m. jis neda
vė ramybės kongresui dėl 
Alaskos apsaugos. 1922 m. 
U. S. pasirašytoje sutartyje 
su Japonija pasilaikė Hawaii 
salų apginklavimo teisę, bet 
sutiko nedaryti jokių sustip
rinimų Alaskoje ir Aleutian 
salose iki 1936 m. Per tą 
laiką Amerika visokeriopai 
apginklavo Hawaii salas, o 
į Alaską, ir sutarčiai pasi
baigus, nekreipė dėmesio. Ta 
da Alaskos atstovas kongre
sui pareiškė, kad būtinas rei
kalas yra apginkluoti Alae- 
ką. Jaru tada jis kreipė kon
greso dėmesį į gręsiantį pa
vojų iš japonų pusės. Jau ta
da jis pasakė permatytus 
dalykus: “Ką gelbės užra
kinti vienas duris, o kitas 
palikti atdaras?” Jis įrodi
nėjo kongresui, kad japonai, 
puldami Ameriką, gali ap
lenkti Hawaii salas, užpulti 
beginklę Alaską, pasidaryti 
bazes ir nukreipti karo veiks 
mus prieš šiaurvakarinę A- 
meriką. Bet ir tada kongre
so nariai į Alaskos atstovoJ»I
kalbą nekreipė dėmesio. Ne

paisydamas to, A. Diamond 
nenustojo judinęs to klausi
mo ir veikė visomis išgalė
mis. Dviems metams prabė
gus vėl smulkmeniškai kon
gresui išdėstė, kad Alaskai 
yra reikalingas skubotas ap
ginklavimas, kad priešas ją 
gali paimti žaibo greitumu 
ir joj įsitvirtinti. Tuomet iš
vijimui reikėtų daug gyvy
bių ir milionų dolerių pa
aukoti. Tris metus ėmė A. 
Dimond kol šiek-tiek įtiki
no kongresą apie reikalą A- 
laską apginkluoti. Vieni A- 
laskos atstovui atsakydavo, 
kad Alaska, kaipo užšalęs 
kraštas, niekam nereikalin
gas. Kiti tvirtino, kad Alas
ka yra savaimi tvirtovė ir 
niekas jos negalės paimti. 
Dar kiti kalbėjo, kad Jei ir 
būtų kanas, tai karas nebus 
Ramiajam okeane, bet At
lanto jūroje. Tik kai karo 
vadovybė pritarė Alaskos at
stovui, tada klausimas pasi
darė gyvesnis. Ir bėgyje pra
eitų kelių metų, kada tikrai 
pradėjo gręsti karo šmėklos 
pavojus, nesirado nei vieno, 
kuris priešintųsi atstovui A. 
Dimond. Ir taip, šalis, kuri 
buvo menkai apginkluota, be 
jokių karo veiksmams pa
būklų, šiandie turi viską, kas 
reikalinga jos apsaugai. Iki 
1942 m. Alaskos apginkla
vimui buvo paskirta du šim
tai milionų dolerių. Vadinas, 
25 kartus tiek, kiek buvo už 
Alaską užmokėta rusams 
perkant ją 1867 m.

• » V J
(Bus daugiau)

Daktaro atsakymai

Klausimas. Mūsų sūnus 
mažas būdamas, tik 14 mė
nesių amžiaus, .pradėjo sirg
ti asthma. Turėjom daug 
daktarų ir visokių liekarstų 
suvartota, bet mažai gelbė
jo. Daktarai sakydavo gal 
jis išaugs. Tai gal taip ir 
buvo, nes augant vis ma
žiau sirgo ir nuo 13 metų 
nebesirgdavo. O dabar jis 
jau turi 16 metų amžiaus, 
bet kai suvalgo kokį valgį, 
— dabar neseniai suvalgė 
pora “cookies” — tai tuoj

-1bėrė, ir asthma dusino. Už 
duodu kokių vaistų, tai už 
kokių 3 valandų vėl sveikas. 
Tai prašau atsakymo, ar ga
lima pagydyti ir ką reikia 
daryti. — A. K.

Atsakymas A. K. — Jū
sų vaikas turi taip vadina
mą “allergis asthma”. Kū
dikystėje jis buvo peršer- 
tas sunkiai suvirškinamu 
valgiu. Dabar jis privalo 
saugotis visų tų valgių, nuo 
kurių gauna asthmos ata
ką. Stropiai gydant, jo ligą 
galima pagydyti desensiti- 
zacijos būdu, gydytojo prie

šams metu krosnį kūrenti; pra.de j o visą kūną niežėti. ] žiūroje, nors tai nepigiai at
lygiai yra neišmintinga ir visas paliko raudonas ir iš- J sieitų.
net pavojinga per karščiui

vina sušikusį žmogų, nes at- 
skiedžia kraują ir širdžiai 
yra lengviau dirbti.

Žmonės įsivaizduoja, kad 
ledai ir ai'krymas atvėdina 
kūną. Tai netiesa. Nuo ais- 
krymo žmogus tik laikinai 
sau gomurį atvėdina, be; 
paskui dar labiau prakai
tuos, dar labiau troškins. 
M,at cukrus skilviui, tai lyg
anglis krosniui, kaitrą tik 
padidina. Būtų nesąmonė va- Pradėjo vidurius skaudėti,

gas nuo tikrojo objekto - 
atako Midway ir Hawaii. Sierakovskis. Jisai sukilėlių 

Mūsų vadai geriau žinojo, būrius vedė per Kamajus 
kad šio3 mažos salos prie Zarasų linkui. Paskutinis jo 
galo Aleutų, nebuvo svar- vadovaujamas susirėmimas

’ valgyti daug aiskrymo.
Kurie labai prakaituoja ir 

daug vandens geria, privalo 
saugotis kad nepriBtigtų kū-Į 

(LKFSB) Vienas iš gar- j nuį druskos. O tai yra svei-
siausių 1863 metų sukilimo j katai pavojinga. Patartina 
vadų Lietuvoje buvo Zigmas i per kaitras geriant vande

nį, į stiklinę vandens vis į- 
berti keletą kruopelių drus 
kos. Tuomet mažiau trošku

bios ir kad jas buvo galima 
atgauti tinkamu laiku. Bet 
jeigu mes būtume pralošę 
Midway kovą, mes dabar 
būtumėm turėję ginti savo 
vakarų pakraštį vieton ko
voti Naujoj Gvinėjoj ir So- 
lomonų salose. Bet yra žmo
nių šioje šalyje, kurie sako, 
kad. Aleutų Salos — tik to
dėl, kad priklauso Ameri
kai, nors mažai amerikie 
čių tas salas matę prieš ka
rą — yra svarbiausia vieta 
Pacifike ir kad jas greita 
turėtumėm atgauti. Tokia 
galvosena praloštų bet kokį 
karą. Bet mūBų vyriausias 
štabas įrodė suprantąs sa
vo užduotį.

Prancūzų vieningumas

De Gaulle ir Giraud susi 
tarė ir suorganizavo komi
tetą, kuris valdys visas pran 
cūaų teritorijas, neužimtas 
priešo, iki pati Prancūzija 
bus išlaisvinta. Tada tas ko
mitetas perduos savo parei- • 
gas provizoriniai valdžiai, 
kuri bus įsteigta pagal prari 
cūzų respublikos teises. Tai 
gi Prancūzijos respublika 
bus atstatyta — ta respub
lika, kurios principus lais 
vės, lygybės ir brolybė, Pe- 
taln ir kiti Vichy’istai manė 
sunaikinę. Susitarimai, ne- 

• seniai baigti Alžyre, yra per 
gale viso priešingo jūdėji 
mo, kurį Vlchy ugdė, ir yn

su rusais įvyko ties Gudiš
kių kaimu. Sukilėliai kovą 
laimėjo, bet buvo sužeistas 
jų vadas Sierakovskis. Kul
kos peršautas vadovybę jis 
perdavė LaskovBkiui, pats gi 
pasislėpė netolimame dvare 
Čia jį užklupo rusai, suėmė 
ir nugabeno į Vilnių, kur
1863 m. birželio 13 d. buvo ' 
viešai pakartas. Ir po jo j 
mirties Lietuvos sukilėliai 
dar kovojo prieš caro atsiųs
tas įgulas. Vieni iš žymes 
niųjų vadų btivo Kalinaus
kas ir kun. Mackevičius.

lys kamuos irstipriau bus

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

T\ JI "D It P Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite t s>ūsų Jardų ir apžKlHUrite sto
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — M1LLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ _ 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepą Ir Retų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

fooa thaf$ digestible 
mllk tUelff

SPREAQSI SLICIS! TOASTŠI 
* MtLTS pnftcrvn *

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų IšdėvStų rakan- 
IR MATERIOLAS bet paveskite mums Juos nrdirb-

ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje.
PlLN/ią Pirmiau dirbome naujUB rakandus, o

GVARANTUOiAMAS dabar ii priežasties karo mos visą sa
vo dirbtuvę pertdMm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius matsriolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiau! matsriolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir Jūs galite Išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVEMUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai a 

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

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą.
Paraše Vysk. P. Būčys, M. 1. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerąis 
aptaisais. Kaina ........................................................ .. $3.00

3. Milijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
(domūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .................................................. ............................ $1.5(

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dt. K.
Matulaitis, M. 1. C. Sulig R. P. Pranciškaus Na-, 
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ......................... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. G. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teikt daug suraminimo ją 
skaitantiems. 2691 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ... ..................,..................... .................................. $1.00

8. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. I. C. Knyga taip 
(uomlal parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas Šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėiapu. Gražiai (rista. Tinka dovanoms.
Kama .......... ..............................................................$1.00

7. Karalienes Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai (riš
ta. Kaina ............................... .. ............................................. 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Spilmann'as. Vertė B. Kasot
us. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudj, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę negali issiteisinti, 
paslapUB neleidžia jam pasakyti.. 230 pusi. Kaina 75c

9. Svenė. Jėzaus Širdies Intronizactja. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. 1. U. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie svč. Jėzaus Širdies. Mašo formato. AUdsk- 
nniais aptaisai*. Kaina ....................................... 35c

Užsakymus siųskite iiuo adresu:

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAI DYKAI ! 

STANLEY LITVVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

KltoinL^tenomU^-^^iuo^^i^tndOa ryto Iki 8:20 valandoa popiet

DANGIŠKASIS DVARAS

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

Len, a ttužh da* tot <6ii)--t)MalM ra the iootb» 
I«t sėdos of šmIA irathan Dmea

* kpsaSžiOnlth Bros Coafh Dtopa ceatain 
m madldai iOland of mtdlciaal lagredients, hlcaded wkh 

pratcrlpdm et*. AMthey trtll emt Only 5* a 
boa. Y,»,« Mfežd tbtekt tiekų.

.8MITH BROS. COUGM DROPS
IIACK OR MINTHOl—5<*TRAO MARK

ra.de
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Armijai ir laivynui reikalinga slaugių
GAILESTINGUMAS NEŽINO TAUTOS IR RASES. 
PIRMOJI ARMIJOS SLAUGE VOKIEČIŲ KILMES. 
SYKIU SU ATLIKIMU KILNIŲ UŽDUOČIŲ, SYKIU 
EINA IR ĮDOMUS GYVENIMAS.

Praeitais dviem metais
tūkstančiai slaugių įętojo į 
Am. Jung. Valstybių armi
ją ir laivyną. Sąrašuose tų, 
kurios randasi šioje svar
bioje šalies tarnyboje, ma
tome vardus amerikiečių 
vokiečių, italų, rusų, lenkų, 
prancūzų, vengrų, skandina
vų, ispanų, portugalų ir ki
tų Europos tautų kilmės, 
kaip ir )Lotynų( ^Amerikos 
kraštų.

Armija praeitą vasarą pa
keitė taisykles taip, kad 
slaugės, kurios turi pakan
kamai praktikos, yra pilie
tės kariaujančiųjų tautų,

Laivyno Slaugių Korpuso, 
taiko šias pakeistas taisyk
les priėmimui slaugių armi
jai ir šiandie profesionalės 
slaugės tarnauja su kariuo
menės daliniais namie ir už
jūryje.

Pirmoji Amerikos slaugė, 
kuri nuvyko į Australiją, 
buvo Floramund Fellmiuth, 
duktė Vokietijoj gimusių tė
vų. Narė Armijos Slaugių 
Korpuso nuo 1940 m. Pir
ma Leit. Fellmuth tarnavo 
Fort McKinley, Filipinuose, 
kada juos japonai atakavo. 
Kaip ir kitos armijos slau
gės, ji užsidėjo “khaki co-

gali būti pakeltos į antros' veralls” ir prižiūrėjo sužeis- 
leitenantės laipsnį Armijos) tuosius greitai įsteigtose li-

AREŠTUOTAS KAREIVIS CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Slaiugių Korpuso.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus Slaugių Tarnyba (A- 
merican Red Cross Nursing

goninėse. Gruodžio 28 d. jai 
buvo pavestas laivas S*. S. 
Mactan, pasamdytas Raudo 
nojo Kryžiaus, ir, su pagal

Service), kuri yra civilė rėk-Į ba 10 filipinų Raud. Kry- 
rūtavimo įstaiga Armijos ir žiaus slaugių, išplaukė su

\ "Draugas” Acme pboto

Specialūs agentai ir kariška policija areštavo kareivį
po peštynių tarp zoot valkatų ir kareivių. Kiekvienas Los 
Angeles policininkas buvo pašauktas prie pareigų ir areš
tų į dieną buvo daugiau kaip šimtas.

200 Sužeistųjų į Australiją 
Po atgabenimo ligonių į 
Australijos ligoninę, ji bu
vo paskirta vyriausia slau
gė Am. Jung. Valstybių Jė
gų Štabo Australijoj.

Tarnauti Armijos Slaugių

Dienų iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

Korpuse yra, pasak Leit. 
Auslay H. Anderson, nor
vegės, geriausias būdas pri
sidėti prie šio .karo laimė
jimo. Ji atvyko į Am. Jung. 
Valstybes 16 metų amžiaus, 
kad atlankyti savo gimines. 
Gyvenimas čionai jai taip 
patiko, kad pasiliko ir ta
po pilietė. Ji baigė slaugės 
kursus Massachusetts Wo- 
men’s Hospital, ir dirbo per 
10 metų civilių ligoninėse. 
Vokiečiams Norvegiją oku
pavus ji įstojo į Amerikos 
Raud. Kryžiaus Armijos 
Tarnybą. Šiuo metu ji tar
nauja Fort Adams, Rhode 
Island, bet greitu laiku ti
kisi būti išsiųsta į užjūrį.

Pirma Leit. Olga Constan 
tinę Benderoff, kuri buvo 
direktorė Clevetand Univer-1 
sity Hospital vieneto, kuri 
pasiekė Australiją vasario 
mėn. 1942 m., ir antra Įeit. 
kuri dabar yra Camp Ru- 
cker, Alabama, yra rusų kil
mės. Pirmoji gimusi Rusi
joj 1902 m. atvyko su savo 
tėvais. Naturalizuota 1931 
m. Baigusi slaugių kursus

Iš d r-jos "Lietuvos 
Ūkininkas" veikimo

z
Ši draugija yra viena iš 

didžiųjų lietuvių draugijų 
Chicagoje. Narių tarps ne
mažai yra profesionalų, biz
nierių ir šiaip pasižymėju
sių žmonių.

Nuo pradžios 1943 metų 
dar prisirašė prie draugijos: 
Nellie Kareckas, biznieriai 
Ona ir Matas Kaminskai ir 
laidotuvių direktorius An
tanas Petkus.
$25.00 Raud. Kryžiui

Viename susirinkime drau
gijos nariai nutarė paauko 
ti $25.00 Raud. Kryžiui. Če
kis pasiųstas Sophie Barčus, 
kuri perdavė Centrui sykiu 
su kitomis aukomis. Dr-ja 
taipgi pirko nemažai U. S. 
Bonds.

me parengime nariai pažino 
ją kaipo geltonplaukę Kon- 
stanciją-raštininkę. Jos a. a. 
tėvelis irgi buvo vienas pir
mųjų dr-jos narių. Beliko 
nariais jos brolis ir sesutės. 
Mėnesinis susirinkimas

Sekmadienį, birželio 20 
d., 1 vai., paprastoj vietoj 
Įvyks dr-jos mėnesinis susi
rinkimas. Prašoma narių su
sirinkti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Nariai kariuomenėj

Iki šiol tarnauja kariuo
menėj šie: Michael Lelingis,1 
4329 S. Francisėo Avė.; Ed- 
ward Matelionis, 4357 So. 
Moazrt St.; ir John Burdu- 
lis, 2300 W. 23 St. Draugija 
paliuosavo juos nuo mokes
čių ir laukia jų grįžtant. 
Prisiminus a. a. Konstanciją 
D’Andrea

‘ Praslinko mėnuo, kaip 
mūsų valdybos narė Kon
stancija D’Andrea-Mikšaitė
mirė. Ji ilgus melus buvo J si. 
valdyboj. Beveik kiekviena

Iš Liet. Vyčių 112 
kuopos veikimo

Marųuette Park. — Kuo
pa laikė mėnesinį susirinki
mą birželio 8 d. Sus-man at
silankė svečiai: Ig. Saka
las, “Vyties” red.; ir S. Ši
mulis. Svečiai plačiai aiš
kino apie būsimą Vyčių me
tinį pikniką liepos 5 d., Vy
tauto parke. Kuopa dėkinga 
svečiams už atsilankymą.

Kun. Zakarauskas taip 
pat atsilankęs susirinkiman 
pasakė kalbą ir žadėjo pa
dėti Vyčiams veikime. Kuo
pa labai džiaugiasi.

Šiame susirinkime priim
tas naujos narės: Josephine 
ir Eleonora Zizas ir Ange- 
lina Vinauskas. Zizas ir jo 
žmona yra buvę Vyčių na
riai. Dabar abi jų dukterys 
prisirašė. Kuopa džiaugla-

F.A.V.

xas, kur jos tėvas Alfonzo Į vietų, o slaugydamos sužeis- 
Humberto Jacobo de Mar-. tuosius ir sergančius jos at- 
tinez Ybarra buvo pabėgęs. I lieka kilnią užduotį.
Jis tarnavo Porfirio Diaz Ginkluotos jėgos reika- 
pusėj, bet pabėgo į šią ša-liauja apie 3,000 slaugių per 
lį, kada tam režime įvyko ’ mėnesį. Kiekviena slaugė
perversmas.

Būdama kosmopolite, Įeit. 
Gentilo, mokinosi Prancūzi
joje, Meksikoje, Texas ir 
New York. Ji buvo studen
tė 'St. Theresa, Paryžiuje,

Western Reserve“ Universi- kada J08 tSvaa bu™
nių reikalų ministras pre
zidento Emiliono Carranza 
kabinete. Grįždama į EI Pa
so, ji studijavo tenai kol

KURIS ĮVYKS

Sekmai, Liepos-July 4,1943

ty, buvo vyriausia slaugė 
ir direktoriaus pagelbinin- 
kė Lakeside Hospital.

Antrosios tėvai gimė 
Charkove. Ji yra chirurgi
jos viršininkė Camp Rucker, 
narė graikų Katalikų Baž
nyčios. Kalba rusų, lenkų ir 
kitomis slavų kalbomis.

Rusijoj gimusi Ensign 
Antonina Mihaelavna Kli- 
menko McCulley, slaugė Na
vai Medical Center, Bethes-

GRAŽIAME

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

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

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

i,

Iš Politikos Lauko
BRIDGEPORT IR BRIGH- 
TON PARK LIETUVIAMS

Chicago miesto majoro 
rinkimams praėjus, mūsų 
politinė veikla visai nutilo, 
rodos, mes, lietuviai, savo 
politine padėtim būtumėm 
pilnai patenkinti ir laukiam 
sekančių metų pavasario rin 
kimų, po kurių vėl būsime 
patenkinti tuo, ką mums ki
ti politikieriai duos.

Bridgeporto ir Brighton 
Park kolonijos randasi de
vintame senatoriniame dis- 
trikte; tame distrikte, kur 
balsuotojų didžiumą sudaro 
lietuviai. Jei mes galėtu
mėm greitu laiku sudaryti 
bendrą savo politinę vado
vybę iš tokių asmenų, ku
rie rūpintųsi ne savo asme
nine nauda (politiniu dar
bu), bet bendra Chicago lie
tuvių politine pažanga, ga
lėtumėm išrinkti lietuvį se
natorium iš devinto senato- 
rinio distrikto.

11 Wardo politiniai orga
nizuoti lietuviai rimtai pra
dėjo tuo rūpintis. Išrinko ir 
tam darbui komisiją, kuri 
jau pagamino tam tikrą me
morandumą ir pasiuntė 11 
Wardo komitimonui.

Būtų labai gerai, kad ir 
Brighton Park, t. y. 12 War- 
do lietuviai tuo susidomėtų 
ir pradėtų rūpintis dabar, 
tuojau, kad tie, kurie nori 
vadintis Chicago lietuvių 
politiniais vadais, negalėtų 
mums sakyti: “šįmet |jau 
pervėlu, laukime kitų metų 
rinkimų’ ’.

Būsimas politikas

turėtų jausti, kad jos pir
mutinė pareiga yra įstoti 
savo šalies tarnybon. Tai 
yra šventa priedermė kuri 
skolinga tiems vyrams, ku
rie neša mūsų vėliavą viso
se pasaulio dalyse. Kiekvie
na slaugė, kuri atitinka rei
kalavimams, turėtų įstoti 
karo tarnybon. Am. Raud.

COUGHS
Dm* To CoW« or Bronchini Irritation

Here's good news for the people of the U. S. A. 
Canada’s grestest cough medicina ia now bemg 
made and aold right hera, and if you have any 
doubt about what to take this winter for the com- 
mon oouah or bronchial irritation get a bottle of 
Buckle/s CANADIOL Mixtura. You won’t be diaap- 
potnted—tt*s different from anything alse you ever 
uaed one little aip and you get inatant action. Only 
45c all druggists. Satisfaction or money back.

Kryžius rekrutuoja slauges 
įstojo į Mt. Sinal School of I armijai ir laivynui. Rašyki- 
Nursing, New Yorke. Mek- te Raud. Kryžiaus skyriui 
sikoje ji gyvena Guadalaja- jūsų apylinkėj. Skyrius vis- 
ra, kur yra ir jos sesuo. Jos i ką padės atlikti, 
sesers vyras yra dabartinio "
Meksikos prezidento gimi
naitis.

Leit. Pachero yra anūkė 
Panamos pirmo prezidento 
Manuel Amador Guerrero,

da, Maryland, yra auklėtinė ir duktė Mrs. Carolina A- 
Rear Admiral Newton A.' mador Pachąpo, Panama Ci- 
McCuIley. Ji yra viena naš- ty. Baigusi St. Agnės Hos-
laičių, kurias admirolas pri
glaudė prieš keliolika metų 
Sevastopolyje, kada jis va
dovavo evakuacijai šimtui 
badaujančių vaikų, kurie bu 
vo atvežti iš Centrinės Ru
sijos. Jis įsūnija septynis. 
Iš z-jų Antonina buvo jau
niausia. Visus atsivežė įj šią 
šalį. Ensign McCulley baigė 
slaugės kursus St. Luke? 
Hospital, Washingtone.

Lotynų Amerikos kilmės 
yra Marie Guadalupe Enri- 
queta dėl Consuelo de Mar- 
tinez Ybarra Gentile, ant
ra Įeit. Camp Rucker; ir 
Titta Pacheco, kuri tarnau
ja armijoj Vallejr Forge, 
Psnnsylvania. Leit. Gentile 
nors jos namai randasi Mek

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS. sikoje, gimė Fort Bliss, Te-

-'.J
.Aja 'ijif'į;

EXTRAI EXTRA!

ACHING-STIFF. 
SORE MUSCLES

Por PROMPT relief—rub on Mue- 
terolel Manage with this wonderful 
“COUNTTO-IIIRITANT” sctually bringa 
fresh warm blood to aching museles 
to help break up painful (ocal eon- 
gestlon. Better than an old-fashioned 
muatard plasterl In 8 atrengtha. *

Permainytas 

• vardas Ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

pital) School of Nursing, 
Raltinąore, ji tarnavo Mer- 
cy Hospital prieš įstodama 
į armiją. Pacheco šeima y- 
ra žymi Panamoje nuo res
publikos 'pradžios. Ne tik 
jos tėvukas , buvo pirmas 
respublikos prezidentas, bet 
jos tetos sukūrė vėliavą ir 
kiti šeimos nariai tarnavo 
diplomatiniame korpuse.

Visos narės armijos ir lai
vyno korpuso turi karinin
kų laipsnius. Jų gabumai 
naudojami tarnauti nuken
tėjusiai žmonijai. Jų gyve
nimas labai įdomus. Dides
nėse ligoninėse joms parū
pinta patogūs, kambariai ir 
klūbo kambariai, kur gali' 
praleisti laisvas valandas. 
Jos mato daugelį pasaulio

HUSTerOIF

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIU 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Phone YARD8 «054

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Bverythlng In the line of 

Furnltnre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fnetory Repreeentatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISR MAKT
Fer appolntment eall — 

REPCBIJC 6061



Ketvirtad., birželio 17, 1943 ' dienraštis draugas, chicago, Illinois

Lietuvos konsulas 
pakviestas garbės 
svečiu

Treasury Department 
War Savinga Staff

Office of State
Administnator
Illinois
Rankers Building
Chicago
SUte 2940

J.une 5, 1943

Hon. Petras Dauzvardis 
Lithuanian Consul 
30 North LaSalle Street 
Chicago, Illinois 
Dear Mr. Dauzvardis:

In behalf of the Illinois 
War Savings Staff of the 
Treasury Department and 
at the special reąuest of the 
Central Committee of the 
Foreign Origin Groups Di- 
vision, we are writing to 
ask you to be a guest of 
honor at the Pageant of Ali 
Nations to be given at the 
Medinah Temple, 14 East 
Ohio Street, on Sunday J.une 
20, 2:00 P. M.

Your own national group 
is Uking part in the Bage- 
ant, and it is needless to 
say that all its members 
will join with us in appre- 
ciating your presence.

W|ill you kindly Įeit us
know that you wil^ ėome, 

•» - ’ so that we can send you 
tickets?

Looking f,ofward to the 
pleasure of seeing you, 

Sincerely yours,
(Pasirašyta, .......
Norm&n B. Collįns 

State Administrator
(Pasirašyta)
Gordon J. Laing, ' 

Chairman Foreign - 
Origin Groups

(Pasirašyta)
A- T. Tsoumas, Chairman 

Publicity Committee 
of the Pageant

*4

22 tauki paradas
Būdamas pirmininku Lie

tuvių Komiteto Karo Lai
mėjimo Fondo, aš turėjau 
pareigos dalyvauti su lietu
vių šokėjų grupe Medinah 
Temple 13 d. birželio, kada 
buvo repeticija Tautų Pa- 
rado, kuris bus 20 d. birže
lio, Medinah Temple, prfe 
Ohio ir Wabash gatvių, Chi- 
cagoje.

Nors tai buvo tiktai re
peticija ir ne visos tautos 
dalyvavo, bet aš džiaugiuo
si tą paradą matęs.

Raginu visus lietuvius pa
sinaudoti proga ir pamaty
ti .Tautų Paradą ateinantį 
sekmadienį, 20 d. birželio 
Medinah Temple. Prasidės 
2 vai. popiet. Parade daly
vauja ir lietuvaitės tauti
niuose kostiumuose. 22 tau
tų mergaitės-tautiniuose kos 
trumuose vaizduos Liberty

Kas pirks karo boną už 
$18.75, ar daugiau, per lie
tuviškas taupymo bendro
ves, “Margutį” ir Metropo
litan Bank, gaus įžangos ti- 
kietą dykai.

Lietuvių moterų diena 
birželio 18 dieną 

Birželio 18 d., vadovystėj 
Moterų Skyriaus Dariaus- 
Girėno legionierių, bus par
davinėjami karo bonai vi- 
durmiestyje^(prie Randolph 
ir Statę gatvių* Krane bū^i- 

^įįen^nur
sipirkite karo boną.

Su bonu gausite dykai ir 
bilietą į Tautų Paradą 20 d. 
birželio.

i. T. Zūris, pirmininkas
Lietuvių Komiteto Karo.,
Laimėjimo Fondo.

Organizuotu vyry 
veikli

Cicero. — 6v. Antano dr-

Chicagos lietuvis 
pas Londono lietuvius

(LKFSB) Kanados kariuo

Pataisymas
Bridgeport. — Labdarių 

Sąjungos 5 kuopos i'švažia-

vimas (piknikas) į naująjį 
ūkį įvyks ne liepos 11 d., 
kaip buvo skelbta, bet bir
želio 20 d.

Jei turi pinigų, žmonės, 
su kuriais pirmą kartą su
sipažinsi, niekuomet tavęs 
nepamirš.

gijos pusmetinis susirinki- menėje tarnaująs lietuvis
mas, birželio 6 d., buvo įdo
mus visiems nariams. Pir
miausiai smagu buvo, kad 
visi nariai tuo tarpu svei
ki. Tiesa, buvo du ligoniai, 
bet jau ėtsimaldavo.

Iš Federacijos 12 skyr. 
laiškas ir kvietimas į pa
rengimą su 10 tikietų pri
imtas. Tam reikalui draugi
ja paskyrė $10.

Labdarių Sąjungos cent
ro pirm. A. Valančius dėko
jo draugijai už pasidarba
vimą Vytauto parke gegu
žės 31 d. Dešimts draugijos 
narių tą dieną darbavos. 
Nuoširdžiai visų talka Labd. 
Sąjungai liko daug pelno.

Pranešimas iš draugijos 
parengimo (gegužės 16 d. 
pasirodė, kad pelno liko 
$289.72. Vadinas, komisija 
labai gražiai pasidarbavo. 
Draugija dėkinga komisijai, 
kurioj darbavos J. Zaura, 
A. Mikutis, L. Žukauskis ir 
pirm. A. Zakaras. Dėkoja 
taip pat nariams, ypatingai 
biznieriui Zajauakui už di
delę auką ir paramą. Rei-

Jonas Adintas, kurs tarny
bos reikalais buvo perkel
tas į Angliją, buvo apsilan
kęs Londono lietuvių para
pijoje. Adintas bandė per
sikelti į USA kariuomenę, 
bet pavėlavo su prašymu ir 
turės kurį laiką palaukti. 
Jis sveikas, džiaugiasi Lon
donu, džiaugiasi gerai už
dirbąs ir tikisi visus namiš 
kius sveikus pamatyti.

Nacionalinis parkas Yo- 
semite, Kaliofrnijoje, įkur
tas 1890 metais.

Prašo pasimelsti '
Brighton Park.-7— Petro 

Bliudžiaus keturių metų 
mirties sukakties proga, už
prašyta trejos šv. Mišios už 
velionio sielą, būtent birže
lio 17 d., 7 ir 8 vai. ryto, o 
birželio 18 d. 8 vai. ryto. 
Visa giminė, draugai velio
nio ir pažįstamieji prašomi 
atsilankyti į bažnyčią ir iš
klausyti šv. Mišių.

Marcijona Bliudžiene

y?

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan

Assoclatlon
OP GHK3AOO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
L J. KAZANAUSKAS

Jėgas matuok sumany
mais, o ne sumanymus jėgo
mis. — A. Mickevičius.

feia pažymėti, kad šv. An
tano draugijos narių tarpe 
randasi daug jaunų vyrų, iš 
kurių nemažai pašauktų į 
karą. Vienas jų, Budrikas, 
draugijai paremti prisiuntė 
$10, kuriuos perdavė jo ma
mytė. Tokie nariai yra drau 
gijai didelė garbė.

Parapijos piknikui drau
gija paskyrė 25 darbinin
kus. Jų užvaizdu paskirtas 
pirm. A. Zakaras.

A. Valančius

JURGIS EITMANTIS

Gyveno 5026 W. Washing- 
ton Blvd., Tel. Mane. 4 517.

Mirė birž. 14 d. 1943 m„ 
9:20 vai. vak., Bulaukęs pū
dės ’ anižiaus.'

Gimė Lietuvoje. Kilo iš I’a- 
nevėžlo apskr., Kelmės para
pijos, Dikši.i’. kaimo.

Paliko dideliam^ nuliūdime 
moterį Salomiją (po tėvais 
Štaupaitėj; sųnfl Povilą (U.
8. Army), marčią Silvija, brol
vaikius Alfonsą ir Beatriče 
Cikes ir brolį William ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko seserį 
Uršulę ir brolį Tamdžgų Ir’tjų 
šeimas.

Velionis priklausė prie Šv. 
Antano iš Padvos draugijos 
ir prie Garfield Park Lietuvių 
kliubo.

Kūnas pašarvotas 'koplyčio
je, 103 No. Ląramie Avė., prie 
VVashington Blvd.

laidotuvės įvyks penktad.. 
birž. 18 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines, j

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę i |
Moteris, Sūnus, Brolis, 
Brolvaikiai ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai ba- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 300 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 3 
klientams pilną patari kin imą

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

II

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

rTIAPCUTIT |
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHF€ - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
i EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

FRANCI4KU8 SAVICKIS

Gyveno 6519 So. Elizabeth 
St., Tel. Normai 9094.

Mirė birž. 14 d.. 1948 m. 3 
vai. po pietų, sulaukęs 53 m. 
Gynė Uetuvoįę, Kilo .,U plau
tių apskr., Šaulėnų parap., 
Batkų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
dėdę ir tetą. Ignacą ir Alek
sandrą Savickus ir jų vaikus 
Petrą ir Aleksandą Burneikus 
ir augintinę Prancišką Čeką. 
nauskienę ir jos geimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pakuš
tamu Amerikoje. Lietuvoje pa
liko dėdę Vincentą Savicaą ir 
kitas gimines. "

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 8819 So. Utuanlc»
Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
birt. lt d. ii koplyčios 8 00 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Dėdė Ir Teta, Jų 
Vaikai ir Augintinė ir kips 
Gin >incs.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefo
nai: Yard 1138—1139.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANOR Dieną Ir Nakt|

4606-6? SOUTH EERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFaystte 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v*L Flvaiad iv KetUrtsd. rak. 

(i stoties WGES (1390), su Povilu teltimisru.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų

Ton Pąėlos Šeimos 

d

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

PERSONAIiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productlons. 

Worlunanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

į JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— . 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI IšvididB PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

1

NULIŪDIMO o VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAJDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAROS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Wostsm Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

INSULUOKITE Savo Namus............
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IB J CSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO DYGIOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEK. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas aut caicimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia oaici- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
priiner maliavos ant wallboards. Vienas / kotas viską ąpdengią. 
UNITEK yra gvarantuojamas.
Dėl lnmitacijos, Plunibing ir Heating, Taisymo ar Reikmeuų, Matyki

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Carner &5tb and State Streete 

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIU8
4348 SO. CAIJFORN1A A^E. Phone LAFAYETTE M^JI

P. I. RIDIKAS
MM SO. HALSTEO STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1410

L J. ZOLP.
1S46 WEST 48th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
SS19 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbonee YARDS 1188-SS

LACHAWXCZ IR SŪNUS
Phone CANAL 2511 

’ Tel. PULLMAN 127S

2214 WE8T 28rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
1S756 S. MICHIOAN AVĖ.

L. BUKAUSKAS
IS821 SO. MICniGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT IJTCANICA AVSNtJB FhoH YABOS «M
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MILZINISKAS - KARNIVALAS
Prasideda — PENKTADIENĮ, BIRŽELIO 18 D. ir tesis per 1O VAKARŲ iki BIRŽELIO 27 d., 1943 m.

MOKYKLOS KIEME......................................Prie UNION ir 19-tos GATVIŲ
--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 3------------------------------ i------------------------------------------------------------------------ J“.

Bus visokių Laimės Išmėginimų, "KARUSELES" pasivažinėjimai, juokų ir visokiausių paįvairinimų. 

Kviečiu visus iš visur:—...................... ............................................................................KUN. A. MARTINKUS IR 18-KIEČIAI

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Du Broliai Dėdės Šamo Kariuomenėje

Eduardas Bendorius

4

Bendorių šeimą Viešpats 
Dievas palaimino, nes iš jos 
Savo tarnybai pasišaukė 
vieną dukterį, kuri dabar 
yra Seserų Kazimieraičių 
Kongregacijos vienuolė, Se
suo Alicija. Kariuomenėn iš
šios šeimynos paimtas ir ki- stampa. Sako, kad tokiam 

tarpe niekad pirma tiek ne
parduota batų, bet tuo pa

REIKĖJO NEI POLICIJOS BATŲ 
PIRKĖJUS VALDYTI

tas sūnus, Rupertas, kurio 
aprašymas telpa žemiau.

Private First Class Ru
pertas Bendorius, sūnus se
nų Chicago Heights lietuvių 
parapijos parapijonų Domi
nika ir Magdalenos Bendo
rių, gyvenančių adresu 1326 
Shiellds Avenue, Chicago 

gimė Chicago 
1912 m. rugpjūčio

Čikagos batų pardavėjai j Viena moteris išstovėjusi 
pagaliau giliai atsiduso da- (eilėje ilgą laiką, praeiviams 
bar, kada jau išėjo nr. 17, ėmė siūlyti savo štampą, 

bet nė vienas jo neėmė. Vie
nas vyras jai atąiliepė: 
“Tamsta, aš niekaip nega-

čiu syk niekad nebūta tiek liu tą pačią dieną ir pirktis 
ar panašaus sumišimo.

Ambulanse
Vežamas
Užmuštas

St. Louis. — Automobilio 
suvažinėtas, Andrew Dolan, 
78, buvo vežamas ambulan- 
so ligoninėn. Pakeliui ambu- 
lansas susidaužė su kitu am- 
bulansu. Dolan ir ambulanso

Vienoj krautuvėj tiek pir
kėjų prisikimšo, kad savi
ninkas buvo priverstas pa
šaukti policiją. Policija at

batų porą ir užmokėti savo vairuotoJas ŽUTO nelaim8je. 
taksus. Vargas kai tą pačią 
dieną subėga du tokie reika
lai.”

Ir Asilas Gina
Londonas. — Britams už

imant italų Panellerijos sa
lą, iš karto rodėsi, kad visa 
užsibaigs be jokios žalos, be 
aukų. Bet susekta, kad vis
gi įvyko'viena nelaižaė. Pra
nešta, kad vienas užsispyręs 
ir nesuvaldomas asilas, ma
tyt, gindamas salą iki pat 
galui, įkandęs vienam britų 
kareiviui.

Sgt. Eduardas Bendorius, 
sūnus Dominiko ir Magdale
nos Bendorių, gyvenančių 
adresu 1326 Shields Avė., 
Chicago Heights, gimė 1916 
m. gegužio 21 dieną, Chica
go Heights, III.

Jaunasis Eduardas lankė 
ir baigė Chicago Heights 
lietuvių Šv. Kazimiero para
pijinę mokyklą ir po to 
Bloom High School. Lanky
damas pradinę mokyklą daž
nai ir dideliu atsidėjimu pa- 

audavo Šv. Mišioms.

Rupertas Bendorius

Pats mėgdamas tvarką ir 
švarą, visad buvo pasiruo
šęs kur reikėdavo patarnau
ti apie bažnyčią ir altorius. 
Klebonui tuo laiku Eduar
das buvo lyg dešinioji ran
ka. Kur kas reikėdavo pa
daryti, ten ir neprašant, 
Eduardas būdavo ant vie-
7 . •tos.

Eduardas kariuomenėn iš
vyko 1942 m. liepos 11 d. ir 
šiuo laiku randasi: Service 
Co., 377th’ Inf., A. P. O. nr. 
95, U. S. Army F. S., Sam 
Houston, Texas.

Heights, 
Heights 
1 d?

važiavus aptuštino krautu- Kaliniai Padės 
vę ir privertė žmones susto-L v 
ti ir laukti eilės. ' IsSlUIltmetl

Knygutes

FHE PEOPIES GAS LIGHT ANO COKE COMPANY

Jos galite prisidėti 
prie karo laimėjimo 
kenuodami

Mokslus Rupertas išėjo 
lygiai kaip ir jo brolis Edu
ardas. Lankė Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijinę mokyklą 
(Chicago Heights), kurią 
baigęs išėjo taipgi dar 
Bloom High School.

Rupertas mėgdavo dažnai 
-patarnauti prie bažnytinių 
apeigų ir Šv. Mišių ir bend
rai dalyvavo parapijos vei
kime kiek aplinkybės leisda
vo. . •

Pfc. Rupertas išvyko gin
ti savo kraštą J. V. kariuo
menėje 1942 m. birželio 29 
d. ir šiuo laiku randasi: 
Service and Supply Detach., 
Fort Sam Houston, Texas. 
Rupertas turi ir brolį Sgt. 
Eduardą kariuomenėje, ir 
nuo adresų abu ar tik nebus 
toj pačioj stovykloj Texas 
valstybėje.

Pfc. Ruperto sesutė vie
nuolė, Seselė Alicija, ypa
tingu būdu tarnaudama Die
vui, dažnai prašo Dievulį jo
sios du broliu, Eduardą ir 
Rupertą, apsaugoti ir juos 
sveikus grąžinti pas savuo
sius. '• j r

namie Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Peoples Gas pasako 
jums kaip kenuoti 
namie naujoj išleistoj 
knygutėje
"CANNING... what you 
should know about it”.

‘ K *
Jums dykai bile 
Peoples Gas Ofise

COOKItV . comitant MOT WAT«I . . MINT MMKMIATION . 0*1 m atiko S

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSI AS 
KAINAS.

Turime dideli 
p a s i r inklmą
Muztkaliikų Instrumntų, Muri- 
kaliikų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių musikallų 
daiktų.

Tatsom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas Ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWEI.RY — WATCHMAKER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAVETTE M17

Ir kitoj vietoj tas pats at
sitiko, tik ten pirkėjos buvo 
vienos moterys, kadangi 
krautuvėje pardavinėjama 
tik moterų batai. Priėjus lai
kui krautuvę uždaryti, mo
terys. užsispyrusios neina. 
Savininkas tada pasišaukė 
policiją, kuri išvaikė visas 
moteris pro priešakines du
ris, o savininkas nusišluos
tęs bėgantį prakaitą, užra
kino duris ir išėjo namo.
Kiti Verkė

Dar kitas savininkas pa
sakojo, kad jo krautuvėje 
žmonės taip prisigrūdo, kad 
vieni kitiems sėdėjo ant ke
lių. Daugelis, kuriems ne
spėta patarnauti, pradėjo 
verkšlenti. Jei kas negavo 
juodų batų, pasitenkino im
ti rudus.

State ville kalėjimo kali
niai pagelbės išsiuntinėti 
naujas nr. 3 racijonavimo 
knygutes. Kalėjimo viršinin
kas Joseph Ragen pranešė, 
kad kaliniai išsiusią apie 4 
milijonus knygučių ir kad 
darbas užsitęs beveik mėne
sį laiko, pradedant nuo atei
nančio penktadienio.

Mažiausias Kūdikis
Mrs. Helen Johansen, 33, 

nuo 1624 N. Melvina Avė., 
pagimdė Illinois Masonic li
goninėje 1 sv. 11 cz. kūdikį. 
Vaikas tik penkių ir pusės 
mėnesių. Iš karto gydytojai 
manė kūdikis neišlaikysiąs, 
bet kol kas pasirodo yra vil
ties. Kūdikiui kas dvi valan- 
di duodama du lašu pieno.

17 Užsimušė -
Carrizozo, N. M. — Du di

džiuliai bomberiai lėktuvai 
užvakar netoli čia susikūlė 
ore ir 17 kareivių ir oficie- 
rių užmušta. Sakoma tik 
vienam pavyko laimingai 
parašiutu iššokti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Smuiką Pažadino iš 
Keisto Miego Ligos

San Diego, Calif. — Jau 
daugiau kaip du mėnesiai 
kaip 8-ių metų Dorleen Pea- 
body serga keista miego li
ga. šiomis dienomis josios 
tėvai mano atradę, rasi, ge
rus vaistus jai išgydyti. 
Dorleen muzikos mokytojas, 
Robert Krantz, anądien pra
dėjo prie mergaitės lovos 
griežti smuiką ir bematant 
mergaitė pati ėmė melodiją 
niūnuoti, atidarė akis ir tru
putį prakalbėjo. Po to vėl 
užmigo. Tas per paskutines 
kelias dienas kelis kart pa
sikartojo ir motina sakiusi, 
kad mergaitė atgfeuna są
monę vis ilgesniais tarpais.

Taupyti Vandenį
Mayoras Kelly kreipėsi į 

Čikagos gyventojus kiek ga
lima nevartoti bereikalingai 
vandenį, nes per didelis van
dens vartojimas gali pa
kenkti aplinkinėms pramo
nėms dirbančioms karo dar- 
bus. Žmonės ypač persergė- 
jami naktimis ir nurodytom 
valandom nelaistyti pievų ir 
daržų, neliesti miesto “fire 
hydrants” (gatvėse vamz
džių skiriamų ugnims gesy
ti) ir kitokiais būdais neeik-

X Seržantas Antanas Pū
tis rašo, kad sėkmingai pa
siekė Afriką ir, gal, greit 
pamatys Italiją.

X Kun. V. Mikolaitis šv. 
Kryžiaus bažnyčioje sekma
dienį, birželio 20 d., 10 vai. 
ryto laikys Mišias šv. ,už a. 
a. kun. J. Juškos sielą. Ve
lionis buvo kun. Mikolaičio 
mokslo draugas.

X L. Vyčių tradicinis pik 
nikas jau žinomas plačioje

voti bareikalingai vandens ’ Chicagoj ir visi lietuviai ruo 
atsargos. \ 'šias jame dalyvauti, kad iš-

sivežus brangių dovanų. Pik 
nikas bus liepos 5 d., Vy
tauto parke. .

19-asis Kiaušinis
Londonas. — Anglijoje 

šiomis dienomis pagal raci
jonavimo kalendorių gyven
tojai gali gauti šių metų 
19-tą kiaušinį. Toliau gi, tuo 
tarpu kai čia Amerikoje šio
mis dienomis žmonės moka 
po 5 centus už bulvių svarą, 
Anglijoje dėt didelio der
liaus bulvės vartojamos 
kiaulėms šerti ir parsiduoda

X( Vakarykščiam “Drau
go” numery aprašant kuni
go ir vienuolės brolį Vincą 
Giaučią kariuomenėj, įvyko

X “Draugas” šįmet pri
sitaikė prie karo laikų ir 
įvairių suvaržymų. Pirmą 
pikniką rengia tokioje vie
toj, prie kurios priveža gat- 
vėkariai; Tai Bergman’s 
Grove. Važiuoti reikia Cer- 
mak (22-nd) gatve iki West- 
ern Electric Co. Ten paim
ti La Grange gatvėkarį (kai 
niuos 10c), kuris priveža 
prie pat' daržo.

X Kazimieras Labanaus
kas, 10537 So. Talman Avė., 
dėkoja Dievui, kad po ilgo 
gydymosi, pagalios, jau gali 
matyti bent viena akim. 
Prieš dvidešimts metų dirb
tuvėje pažeidus vieną akį ,už 
kiek laiko buvo aptraukta ir 
kita. Neteko regėjimo. Rei
kėjo daryti net kelios ope- 
racijos ir daug pinigo išleis
ti' Visą laiką jis gyveno 
West Side nuosavam name, 
tik neseniai išsikėlė į Mar-

zj ąuette Park. K. Labanauskas 
yra pensininkas McCormick 
kompanijos.

X Cpi. A. čelkis, buvęs 
veiklus Ateitininkų draugo
vės narys, dabar tarnaująsklaida. Pažymėta, kad jo se a ... 

šuo yru Sv. Kazimiero Kon- Amerlk™ kariuomenėj, pra- 
neša linksmą jam naujieną 
— Oklahomii j federaLiame 
teisme gavo pilietybės p> 
pieras. Tapti piliečiu jis 
stengėsi anksčiau — dar 
būdamas centralinėj radio 
mokykloj Kansas City, bet 
Lietuvai esant vokiečių o- 
kupuotai, jis buvo skaito
mas neva priešu šio krašto. 
Tik nukėlus į Will Rogers, 
stovyklą Oklahomoj, sykiu 
su kitais 16 kareivių (iš 10 
skirtingų kraštų) gavo pi
lietybės popieras. Išdėsty
damas įgytąją teisę teisė
jas Savo kalboje pabrėžė 
šiuos reikšmingus žodžius: 
“Niekuomet neradau, kad 
tikintis žmogus nebūtų bu
vęs pavyzdingas pilietis.”

gregacijoj sesuo Alicija, gi 
turėjo būti sesuo Edita.

X Valeria Sliažas, 3847 
West 66 St., po keletos mė

už te toną (apie .003 sva-jnegių kelion8s Amerikos
ras).„

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame iums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

TA VASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinlu Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklotomis.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

%
BECK'S DEPARTMENT STORE

3821-25 SO. HALSTED ST. TEL.: TARDS 4778

Jungtines Valstybes su ba
leto trupe, šiomis dienomis 
parvyko namo pas tėvus a- 
tostogų.

X J. Mackevičius, Stan
dard Federal Savings and 
Loan Ass’n., įstaigos vedė
jas, įsirašė į tarptautinio 
Page&nt programos knygą 
su auka $25. J. Mackevičiu.3 
niekuomėt neatsisako pa
remti darbus, kurie garsins 
Lietuvos vardą.

REMKITE “DRAUGĄ*
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