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

—Abraham Lincoln
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VADOVYBĖ LIEPIA ATAKUOTI ITALIJA
Mussolinio laikraštis sako, kad varpas 
suskambės "paskutiniam raundui"

z
Sako, gal jau suskambinta, bet 
italai kol kas laikosi ant kojų

Sicilija ir Sardinija iš naujo 
smarkiai atakuota iš dausų

Bombarduota laivai, geležinkelių
I

centrai; 39 lėktuvai numušta
LONDONAS, birž. 20. — 

Visuose pietinės Italijos pa
kraščiuose, kur numatoma 
sąjungininkų invazija, šian
die paskelbtas kario stovis. 
Ir tą pat laiką gauta žinių, 
kad sąjungininkų vyriau
sioji vadovybė savo visoms 
oro jėgoms įsąkė atakuoti 
Italiją.

Britų lakūnai
• drožia vokiečiams 

Prancūzijoje
LONDONAS, birž. 20.— 

Pranešta, kad britų lakū
nai praeitą naktį smogė vo
kiečiams Prancūzijoje. Kai 
kuriuose plotuose išgriauti

^fabrikai, sudaužyta eilė pre
kinių traukinių ir tiltų ir 
daugiur sukelti gaisrai.* * w

Atakuotos vokiečių bazė3 
ir Olandijoje. Suskaldyta 
daug baržų ir garvežių.

Australų lakūnai ataka
vo vokiečių prekinius lai
vus Norvegijos pakrantė-

^mis. «š|
Grįžę lakūnai raportavo, 

kad vokiečių ginimasis silp- 
nėjia- Keliolika jų lėktuvų 
numušta. Britų lakūnai tik
tai kelis lėktuvus prarado.

4,198 ašies lėktuvai 
numušta Britanijoj

* LONDONAS, birž. 20.— 
Oro ministerija paskelbė, 

'kad nuo karo pradžios iki 
šio birželio 1 dienos D. Bri
tanijoje 4,198 ašies lėktuvai
numušta ir sunaikinta.

PIRKITE KARO BONUS!

KARO EIGA
VAKARŲ EUROPA. — 

Britų lakūnai atakuoja vo
kiečius Prancūzijoje, taip 
pat Rnhro ir Pareinio karo 
pramonės centrus.

VIDURŽEMIO JURA. — 
Sąjungininkų lakūnai smo
gia ašiai Sicilijoj, Sardini
joj

AUSTRALIJA. — U. S. 
lakūnai bombarduoja japo
nų bazę Kabant ir japonų 
pozicijas N. Gvinėjoj.

RUSIJA. — Sovietų lakū
nai puola ‘vokiečių užnuga
rines susisiekimų linijas; 
daug vokiečių lėktuvų nu
mušta.

i
I

Be to, pranešta, kad Vi
duržemio jūroje sukoncen
truota daug sąjungininkų 
kariuomenės ir britų karo 
ir kitų laivų.

Iš Romos per radiją pas
kelbta, kad viakar Italijos 
ministrų kabinetas turėjo 
nepaprastą posėdį Mussoli- 
niui pirmininkaujant.

Iš Ankara, Turkijos, pra
neša, kad sąjungininkų ka
ro laivynai stovi Sirijos pa
krantėse ir laukia. j;sakymo 
susimesti į Agėjos jūrą.

Mussolinio laikraštis Mi
lane, Popolo d’Italia, pa
reiškia, kad varpas gal greit 
suskambės “paskutiniam 
roundui.” Sako, gal jau ir 
suskambėjęs. Bet italai dar 
stovi ant kojų ir pasirengę 
viskam.

Iš Algiers radijuotia, kad 
vokiečių fieldmaršalas Al- 
bert Kesselring ėmėsi va- 
dovauti italų orio jėgoms, 
nes vokiečiai nepasitenkino 
italų vadovybe per paskuti
nes operacijas Viduržemio 
jūroje.

Karo stovis paskelbtas vi
sais pietinės Italijos pak
raščiais, apie 700 mailių il
gio. Prieš tai buvo įsakyta 
civiliniams evakuoti Nea
polį, Sardiniją ir Siciliją.

Iš Zuricho praneša, kad 
Italijoje tik ir kalbama a- 
pie invaziją. Spėjama ir ti
kima, kad invazija įvyks 
stačiai Italijon.

Prancūzai lakūnai 
padeda rusams

LONDONAS, birž. 20. — 
Sovietų karo vadovybė pas
kelbė, kad praeitą penkta
dienį rusų lakūnai bombo
nešiais sėkmingai atakavo 
vokiečių užnugarines lini
jas Oriol miesto fronte. O- 
riol rusai turi apsupę iš tri
jų šonų,'bet vokiečiai visas 
laikas ten stipriai laikosi. 
Jie ten įsitaisę tvirtoves, 
kurias išgriauti ims laiko.

Vidunakčio komunikate 
sovietai pirmą kartą iškelia 
aikštėn, kad Rusijos fronte 
su rusais yra akcijoje ir 
prancūzų Lakūnų grupė, pa
sivadinusi “Normandijos 
Eskadronu?’ Sako, ši pran 

! cūzų grupė prieš keletą die 
nų numušė tris vokiečių lėk 
tuvus.

Kitose fronto dalyse nė
ra kokių nors svarbesniųjų 
kovų.
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SICILIJOS UOSTAS BOMBARDUOJAMAS

Alijantai laimėję Šiaurės Afrikoje ir užėmę italų salas 
vos daužo kitas italų bazes ir tvizloves. Čia rodoma kaip 
svarbiame Messinos uoste, Sicilijoje.

Angliakasiai ir vėl sukelia nedarbą; 
pasitarimai su operatoriais nepavykę

WASHINGTON, birž. 20. 
— Trečiasis šiemet anglia
kasių nedarbas (streikas) 
pradedamas šiandie pusiau
naktį, nes angliakasių va
dai nesusitaiko su operato
riais didesnio atlyginimo 
klausimu.

/ •
Karo darbo boardas prie

šingas didinti angliaka
siams atlyginimą, nors ka
syklų operatoriai to ir no
rėtų. Darbo boardas randa, 
kad angliakasiai nereikalin
gi didesnio atlyginimo.

Kasyklų operatoriai nus

prendė ir vėl atlyginimo 
klausimą grąžinti karo dar
bo boardui.

Anglių kasyklos yra vy
riausybės kontrolėje. Jų 
priešakyje yra administra
torius Ickes. Galimas daik
tas, kad jis šiandie prieš 
pusiaunaktį reikalaus ang
liakasių unijos prezidento 
J. L. Lewis, kad jis sustab
dytų nedarbą. O gal ir ne. 
Rytoj paaiškės angliiakasy- 
klose stovis.

Bet jau šiandie prieš pie
tus apie 60,000 angliakasių 
sukėlė nedarbą.

Argentinoj suturėti 
prezidento rinkimai

Bolševikai apgaili 
darbininku vienybės 
šiokį AmerikojeBUENOS AIRES, birž.

20. — Generolo Pedro Ra- 
mirez vyriausybė paskelbė 
dekretą, kuriuo suspenduo
jami prezidento rinkimai, 
kurie turėjo įvykti šiemet 
rugsėjo 9 d.

Kitu dekretu panaikinta 
Ramirez vyriausybei taiko
mas “provizijonalis” termi
nas. Nurodoma, kad vyriau
sybė negali būti ilgiau va
dinama provizijonele, nes 
vyriausias teismas ir sveti
mos valstybės ją pripažino 
ir užmezgė diplomatinius 
santykius.

Vokiečiai griauja 
Magino! tvirtoves

STOKHOLMAS, birž. 20. 
— žiniomis iš Berlyno, vo- 
kiečiai skubotai ardo ir 
griauja garsiąją prancūzų 
tvirtovių Maginot liniją, 
kuri po pirmojo pasaulinio 
karo visu Vokietijos pasie*

MASKVA, birž. 20. —
Sovietų darbo žurnalas 
“Karas ir darbininkų kla
sė’’ rašo apie angliakasių 
keliamus streikus Ameri
koje. žurnalas tai apgaili. 
Sako, kad toks nelemtas 
stovis reiškiasi, nes darbi
ninkų tarpe nėra vienybės, 
kuri ypač karo metu reika 
linga.

Anot jo, vienybės nėra, 
nes organizuotų darbininkų 
priešakyje stovi reakcionie
rių vadų grupė, žurnalo 
nuomone, kas kita būtų, jei 
darbininkų priešaky būtų 
komunistai.

“Draugas” Acme pnuto 

Viduržemio jūroje be palio- 
Amerikos bombos sprogsta

niu buvo nutiesta.
Sakoma, vokiečiai tų

tvirtovių vietoje siekia grą
žinti įdirbamus laukus ir 
javus auginti, kad pasiga
minti daugiau maisto. Nes 
pačioj Vokietijoj įdirba
mos žemės nepakanka.

Vienu žygiu bus 
kovojama prieš 
nacius ir japonus

LONDONAS, birž. 20. — 
Pirmojo pasaulinio karo 
britų ministras pirminin
kas Lloyd George sako, kad 
nesenai Washingtone' įvy
kusioj strategikos konfe
rencijoj nutarta vienu žy
giu vesti karą prieš Vokie
tiją ir Japoniją.

Jis siako, kad įvykusioj 
Casablanca konferencijoj 
buvo nutarta pirmiau apsi
dirbti su naciais Europoje, 
o tik paskiau susimesti 
prieš japonus. Tas nutari
mas Washingtono konfe
rencijoje atmainytas.

Armija grąžina 
okupuotus viešbučius

WASHINGTON, birž. 20. 
Karo departamento pasek- 
retorius Robert P. Patter- 
son paskelbė, kad apie lie
pos vidurį iš 434 viešbučių 
visam krašte 206 viešbučius 
armija grąžins civiliniams 
savininkams.

Tuos viešbučius karo me
tu armija paėmė nu omon 
(kai kuriuos nupirko) įvai
riuose miestuose ir juose 
įtaisė armijos oro jėgų tech
niškas mokyklas. Dabar kai 
kuriuose viešbučiuose pa
mokų kursai uždaromi ir 
ilgiau tie dideli pastatai ar
mijai nereikalingi.

Kursai buvo įvesti ir 
Stevens ir Congress vteš- 

• bučiuose Chicagoj. Ir abu
du apie rugpiūčio 1 d. bus 
grąžinti civiliniams reika
lams.

LONDONAS. — Britų lą- 
kūnai prkeitą naktį ataka
vo Piix ir Amiens airfiel- 
dus, Prancūzijoje.

SĄJUNG. VADOVYBE Š. 
Afrikoj, birž. 20. — Ameri
kiečiai lakūnai bombone
šiais iš naujo smogė Sicili
jai ir Sardinijai ir toli 
smarkiau, negu pirmiau.

Kliuvo ašies laivininkijai, 
aerodromams, geležinke
liams, įsitvirtinimams ir ka
riuomenės centrams.

Ašies lakūnai dausose at

Indijai paskirtas 
naujas vicekąralius

LONDONAS, birž. 20. — 
Britanija paskyrė naują 
vicekaralių Indijai. Jis yra 
fieldmaršalas Archibald P. 
Wavell, iki šiol buvęs vy
riausias Indijos kariuome
nės vadas. Tuo būdu iške
liama aikštėn, kad bus su
daryta atskiri Rytų Azijo
je vadovybė kovai su ja
ponais.

Buvęs Indijos vicekara- 
lius Claude J. E. Auchin- 
leck paskirtas į Wavell vie
tą — vyriausiuoju vadu In
dijoje.

Nepasakyta, kas bus Ry
tų Azijos vadovybės prieša
kyje.

Indijos vicekaraliui mo
kama 75,000 dol. metinė al
ga.

Abiejų vadų vietomis su
keitimas tuojau įsigalioja.

NEW YORK. — Iš Ber
lyno per radiją pranešta, 
kad nacių spauda įspėja I- 
taliją nedaryti atskiros tai
kos su sąjungininkais.

CHUNGKING. — Kinų 
kariuomenė atsiėmė 4 stra
tegines vietas ties Kutu li

pe, Yangze upes fronte.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Afrikos, britų lakūnai 
smarkiai apdaužė Syracuse 
uostą Sicilijoj.

Mažieji pakertai 
uždaro skerdyklas,- 
negauna galviju

WASHINGTON, birž. 20. 
— Iš visų krašto dalių pra
neša, kad J gyvulių skerdy
klas paskutiniais laikais 
mažai galvijų pristatoma. 
Galvijų augintojai nepaten
kinti vyriausybės agentijų 
nustatytomis kainomis ir 
skirtomis subsidijomis.

Dėlto jautienos vis ma
žiau pagaminama ir iškyla 
rimta krizė. Kad civiliziiai

i <

kakliai priešinosi. Ilgoką 
laiką vyko kovos. 39 ašies 
lėktuvai numušta.

Kai kuriose vietose su
kelti gaisrai ir liepsnos šo
vusios į padanges iki 500 
pėdų aukščio.

Daug nukentėjo ir Messi- 
na, pietinėj Sicilijoj. Messi- 
na yra arčiausia Italijos 

kojos” galo pakrančių.

Escanaba laivas 
Atlante nuskendo

WASHINGTON, birž. 20. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad šiauriniam 
Atlante nuo sprogimo van
deny, nuo minos, ar torpe
dos, staiga nuskendo pak
rančių sargybos ledlaužis 
Escanaba, kurs prieš karą 
veikė Didžiuosiuose Eže
ruose ir Grand Haven, 
Mich., turėjo bazę.

Escanaba buvo laivų kon
vojuje. Normaliai laivo į- 
gulą sudarė apie 60 vyrų. 
Įvykus sprogimui tik du 
vyrai išvaduota.

Ir keletas vyrų iš Chica- 
gos žuvo.

OPA Wisconsine 
sulaiko motoristus

. FOND DU LAC, Wis., 
birž. 20. — Vietos OPA 
(kainų administracija) bo
ardas vakar čia su polici
jos pagalba per dieną su
laikė iš Illinois važiuojan
čius autoistus ir juos ap
klausinėj o, kokiais būdais 
jie gauna gazolino savaitės 
gale važinėjimamš be svar
baus reikalo.

Daugumas autoistų palei
sta po pasiteisinimų. Ki
tiems suspendavo gazolino 
nacijonavimo privilegiją.

negauna jautienos, tas ne
svarbu. Bet šios mėsos jau 
ima trūkti ir armijai. Tas 
jau kas kita. Nesulaukiant 
kiek reikiant galvijų, ma- 
žesniose skerdyklose darbai 
nutraukiami.

Antai St. Louis, Mo., 
Krey Packing Co. iš armi
jos turėjo užsakymą paga
minti 50,000 svarų jautie
nos. Kadangi armija užsa
kymo nesulaukė, federali- 
niai agentai nuvyko į sker
dyklą patirti, kame dalykas. 
Patirta, kad kompanija ne
sulaukia galvijų. Taip yra 
ir kitur.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Mūs pačiu reikalais

HELP FINISH THE JOB 1

Los Angeles, Calif. — Mū 
su, tarpe nevisados kad ir 
geriausi norai išsipildo. Prie 
gerų norų, gerų idėjų rei
kia ir dar ko kito, panašiai 
kaip druskos į bent kokį 
viralą. Gyvenimo sūkuryje, 
visuose reikaluose, negana 
kas ką veikta, bet prie to 
veikimo reikia ir tų “nelai
mingų’ ’ skamhučių, kurie 
padeda sumanymams reali
zuotis. Be jų nieko negali
ma padaryti. Norime ar ne
turime su jais skaitytis.

Taip čia. Atsiradus prela
tui J. Maciejauskui ir pra
dėjus rūpintis įsteigimu cen
tro, iškilo daug gražių su
manymų, Tas ir tas esąs 
geras, naudingas, dar la
biau reikalingas. Pridėsime 
visa tai įvykdyti. Bet žo
džiai ir liko žodžiais. Kaip 
sakoma: iš paprasto me
džio, nors jis ir labai gra
žiai žaliuoja, vaisių negau
name. Jis pasilieka papras
tu, kaip buvęs, be naudos.

Bet ant laimės pralotas 
susižinojo su Bostone gy
venančia motere pažįstama 
iš seniai praeitų metų Lie
tuvoje. Amerikoje per ilgus 
metus, protingai gyvenda
ma susitaupė keletą tūks
tančių. Ji atvyko į Los An
geles už šeimininkę pas se
ną pažįstamą prelatą. Jai 
atvykus ir sumanymai įvyk
dyti: ji savo sutaupomis pa
dėjo Los Angeles lietuviams 
Šv. Kazimiero bažnyčią į- 
steigti. Jos dėka dabar pa
šventintas vienuolynas sese
rims Pranciškietėm^. Tiek 
ji yra čia padarius gera, bet, 
rodos, visai pamirštama. Jei 
ne ji vargiai L03 Angeles 
lietuviai būtų ką panašaus 
padarę,.ar turėtų. Labai gai
la, kad mes tokių geradarių 
nemokame gerbti, .vertinti, 
atjausti. Dažnai juos net į-
žeidžiame, paniekiname.

/
Daugelis lietuvių yra nu

tolę nuo tikrojo senovės lie
tuvio, atžvilgiu meilės ar
timui. Būdami mažumoje ir 
toli vieni nuo kitų turėtu-

vo kapitalų į žemę nenusi- 
nešime. Jie liks čionai, nors 
ir kaž kiek jų turėtumėm. 
Ir niekas nepaminės. Bet 
įsteigtas koksai dalykas, vi
suomenei naudingas, pasi
liks ant visados ir bus per 
amžius minimas, atmena
mas.

Taigi, labai gerbtini tie 
mūsų geradariai, kur jie ne
būtų, kaip ir mūs- prelatas 
Julius Maciejauskas ir mi
nėtoji moteris Viktorija. 
Kad Dievas juos dar dau
giau apdovanotų sveikata 
ir palengvintų jų vargus 
šios žemės kelionėje. Taip

pat dėkui ir kitiems prisi- 
dėjusiems prie visuomenės 
labo. Kai visi po trupinėlį 
dėsime, dalykai pas mus su
stiprės ir tuomet tikrai ga
lėsime pasirodyti pasauliui, 
kad ir čia, tame tolimame 
krašte, lietuviai yra gyvi, 
savo tėvų kalbos, papročių 
nepamiršo.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Taigi, visi už vieną ir vie
nas už visus, visur, visados. 
Kur tik vienybė, ten ir mei
lė. O kur meilė ir vienybė, 
ten visados galybė, pergalė 
ir laimėjimas. j

J. K. Mikas

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge“.

LJžlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKAI
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDhiNGALUS iš neolunkancių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

mėm būti artimesni viens 
kitam, viens kitą gerbti, my 
lėti, atjausti, užtarti, reika
le pagelbėti. Daugiau turėti 
senovės laikų savo tėvų dva
sios link artimo, link Die
vo , meilės.

Visi turėtų prisidėti sa
vo autaupos dalele ir remti 
kiekvieną vertą ir savo tau
tai naudingą darbą. Atmin
kime, kad nei vienas tų sa-
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Dienų iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

KURIS ĮVYKS

Sekmad., Liepos-July 4,1943
GRAŽIAME

t

BERGMANN’S GROVE
24th & Desplaines — North Riverside, I1L

~ ............. ......... ..........-..... ' " ■'

Pirmas “Draugo“ piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d, Bergmann’s Grove, kuris’ 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti iki ga
lo linijos (prie Wesiern Electric Co), ten sėsti j LaGrange gatvekarf, kuris priveža 
prie pat daržo. Elevelteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park ele v riteriu 
vnihotl HM 48 Avė., čia išlipus sėsti { La Granjęe gatve karį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington Blvd., Jackaus Btvd., Ma- 
diaon 8L, Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., į vakarus iki Desplaines Avė., ten sukti į 
pietus Ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

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

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

LletuvlAkasŽydukas

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR* 
3529 So Halsted St.

Phop<} YARDS ,»64

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
M1LKINI6KO STARO MUZIKA

LUMŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEUPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAFHONER, FLUTES 
su "caaes*’ — >15.00, >17.60,
>46.00 ir >76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI aUITARAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOfi, 
8MUIKOS, TENOR BANJCS — 
>1.50. >8.60. >13.60 iki >14.00.
STRIUNINLAI BASAI — >10.00. 
>116.00 ir >150.00. BASO Ūfe 
DKNGALAS — >11.00. SMICK- 
LLAI 8MUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BASAM8, VIOLAS? UI CBL- 
LO — >1.60, >0.00, >1.00, >10.00 
ir >11.00. Strumos dėl visų rlri- 
minėtų instrumentų, BAJSB Ir 
ŠNARE DRUMS —>11.60, >11.50, 
>16.00 ir >60.00. PĖDAIS. HI- 
BOTS. CTMBOLS. ir DRUM 
HEADS pataisomi Jums palen
kiant. MOUlR PIBCB vtetome 
bnua ir "reod” instrumontaau 
pritaikomi Jttoų Mpoma.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas rteų dailų Clarlne- 
tams. TriOboma Saaapbenes ir 
taipgi 8muikoms ir Gultarams.

GOLDSTEIN’H MUŠK, 8HOP 
014 MaxweU St., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
talkia —

PATARNA
VIMAS!

— kuria —
SpeclallMota

Tame!

NeMkK
Meti naruti ai ■ 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo
palrtklmo Mdoo.

— 8PEOIAL — 
Iftklrpktte ftj tflselbimą Ir priduo-

klte niurna pirm 10 dienų laiko Ir 
mes sutelksima Jurta
DYKAI — ELEKTROS V£IKI16<> 

IAMANK0TINIMĄ 
I0sų Skilvio Muturtų Trmttnantų.

N8RA KO OERE8NIO Ui

vfyčto Stotus
Craatar *f Outom AppUanoaa fer IT ym
M S. STATE, RM. 04A, OTA. 4t«O 
Daily ta a jų. *Tii si Mm, Trl. TU • F .M.

——* tu t. oaaoar e to A

■ta IT* sp.cla.n« corfdnlmo hsi 
nebus kiton. lnlkrsKluoso. Talpai. ii.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos akyr*’U* ;< priežas
ties spalvų neregėjimu — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS ud LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINR
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

DU. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\S
25 metų patyrimu

Tel.: Yarda 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akla 
IMaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

MSI 80. HALSTED ST. 
Kampu 34th Street 

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

. r,Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių vlaam gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Utogaamtauotl jaa modernlMctauala 
metodą, kuria regėjime mokslas 

galt sutelkti.U METAI PATYRIMO 
Įnirtę

Dr. John J, Smetona
Dr. J. J. Smetona. Jr.

opToaanv
1881 So. Atohta
s^s-Į/aau’ae.
Kasdien 1:11 a. m. iki 1:14 p. M.

to MMad a. m.na r:ee & m.

AI

TRU-VISION OPTICAL CO,
DR. M. WEINE, O.D.1

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

optometristAi
16 SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Tre<5iad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
i Nedėliomis pagal sutartį.
Office tel. YARde 4787 
Namų teL PROepect 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
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 poniet,

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street*

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

Telefonas HKMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8:

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

pagal sutartį.

PIRKITE KARO BONUS!

'1

TeL YARds 3146,

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street -
f

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-9:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso TeL...............VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 yal. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariflM.

Dfi. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki i2 vai. dienų

DR. EMILY V. KRUKA
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDrie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 Iki 9 vak 
Penkt., Šeėtad. 8:30 iki 9:30 vai 
Rakmadtoniais pagal mtaltarima

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiao teL VIRginia 0086

Retidendjoa teL: RHVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
)

Ofi»o vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M 
Trečia dieniai pagai auzartį

Tel. YARda 6M1.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą“.

Td. CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURO?

2201 W. Cermak Roa
Valnndoa: 1—3 popiet ir 7—8 
Sekmad., Trečiad. ir Seėtadi. 

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA

3241 Wcst 66th Place 
Tel. REPnblio 7868

TeL CANal 0267
Ra. tel.: PROipect 6659

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 1 
1821 So. Halsted Street

Reaidendja: 6600 So. Arteslan Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p.

0 Iki B Yll, vakMū, 4
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Išlaisvinti Centro Žinios iš Lietuvai 
Argentinoje
TRUMPA DARBUOTES 
APŽVALGA

y
m. rugsėjo 7 d., Centras pla
čiai vietinėje argentintį 
spaudoje apie tai Aprašė.Proga minėjimo 25 metų 

sukakties nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
duodame trumpą “Lietuvai 
Išlaisvinti Centro Argenti
noje” darbuotės peržvalgą.

a) Rusams klasta ir jėga . .x _ , . _. ,
, v , T. . .mos iš Pavergtosios Lietu-užgrobus Lietuvą, 1940 m.i „ . . x.

. v v t r j • • v. m vos” ir 1941 m. rugpjūčio| birželio 15 d. ir rugpjūčio 31 _ .' .. . . J . , men. “Telegrama apie pa-
d. prijungus ją prie Sovietų . . . T . .
« . . .. . i skutimus jvykius Lietuvo-Sąjungos Argentinos lietu- . „ ,... . .. , . . je . šie leidimai buvo plaviskų organizacijų atstovai, r

Leidiniai

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje išleido du 
reikšmingus leidinus: 1940
m. rugsėjo mėn. “Tkros Ži-

rugpjučio 10 d., susirinkę 
Buenos Aires mieste, įsteigė 
“Lietuvai Išlaisvinti Centrą 
Argentinoje” ir sudarė “Cen-

; tro Valdybą” tuo reikalu rū-
- pintis:

b) Pirmame Centro Val-
. dybos posėdyje, rugpjūčio 
.24 d., prie Lietuvai Išlais
vinti Centro Argentinoje Įs-

~ teigtas “Tautos Fondas”, 
tikslu auginti kapitalą pa- 
vergtosios Lietuvos išlaisvi-

1 nimui ir šelpti viso pasaulio 
lietuvių tautinį sąjūdį.

c) Teisėtam ir sekminges- 
niam veikimui sudarytas 
“Statutas” ir valdiškoje Ar-

; gentinos įstaigoje įregis- 
f truotas.

Telegramos išsiųstos

Rusams Lietuvą užgro
bus, Lietuvai Išlaisvinti 
Centras Argentinoje siuntė 
telegramas: 1) į Romą Šv. 
Tėvui Pijui 12, viso pasaulio 

^katalikų vadui, 2) į Wash- 
ingtoną prezidentui Roose- 
veltui, šiaurės Amerikos Va-

- dui, reikšdamas gilią padė
ką už pasipriešinimą ru
sams Lietuvos užgrobikams

čiai Argentinoje paskleisti. 

Minėjimai

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje surengė aš
tuonis su dideliu pasiruoši
mu tautiškus minėjimus, į 
kuriuos sutraukė tūkstanti
nes lietuvių minias ir pla
čiai nušvietė tautiečiams 
okupuotos Lietuvos liūdną 
padėtį, ragindamas visus 
jungtis ir imtis visų gali
mų priemonių Lietuvos iš
laisvinimui.'

Posėdžiai

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje turėjo 25 
formalius posėdžius ir apie 
40 privačių pasitarimų. Nuo
dugniai prieita prie šiandie
ninių Lietuvos svarbiųjų ir 
opiųjų reikalų ir daug pada
ryta jos išlaisvinimui. 

Aukavusieji

Lietuvai išlaisvinti Cent
ro Argentinoje Tautos Fon
dui, vadovaujant p. Laimu
tei Graužinienei, specialiai 
paskyrė Rusijon ištrem
tiems sušelpti.

Graužiniai K. ir L. 100

šonai A. ir L. 25 pezų, Mi
liauskas Pranas 12 pezų, še- 
reikytė Ona ir Pfeiferis Ro
bertas po 10 pezų, Zuoza 
Dominikas 7 pez., Burdulis 
Juozas 5.50, Tverskaitė Ona, 
X ir Y, šeškytė Ona, Sian 
Luisas, P. Sadauskas, Fjaul- 
kaskienė Felė, J. Levinas, A. 
Brazaitis, D. Regalskytė, 
po 5 pez., Paškevičius 2.50 
pez., R. Grigonienė, A. Kas- 
parienė, X. X., S. Svečiulie- 
nė, Tatulis Karolis, ’šanta- 
ras Petras, Smalstys Pra
nas, Kalibatas Jonas, Kime- 
ris Jonas, Fondebrider Žen
tą, Vasiniauskas J.; po 2 pe- 
zu: Femandez Dolores, Dau
girdas Juozas, Matukonis 
Vladas, Radžius Petras, Ma
caitis Vladas, Lašas Motie
jus, Šimkus Antanas, Vir
bickas Bruno, Butkevičius 
Steponas, Litvinskaitė Ane- 

(Nukelta į 5 pusi.)

Amerikiečiai mokosi 
svetimų kalbų

LONDONAS, birž. 20. — 
Amerikos kareiviams Bri
tanijoj įkurti kursai susipa
žinti su Europos gyventojų 
įvairiomis kalbomis ir tas 
kalbas šiek tiek pramokti. 
Tūkstančiai amerikiečių ka
riškių lanko kalbų kursus.

Kai amerikiečių sausu
mos kariuomenė įžengs Eu
ropon ir pradės išlaisvinti 
nacių okupuotus kraštus, 
daug kareivių galės susikal
bėti vietos žmonių prigim
ta kalba.

*
HELP WANTED — MOTERYS

, “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVKRTI8IKG DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 0488 0482

HELP WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 SherMan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite t Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5340 Sheridan Rd.

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

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

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

REIKIA
Shipping ir Stockroom 

Pagelblninkų ir prie MaSinų. 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

Foundrės
Darbininkų

GERI PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA
RAS NUO 7:30 RYTO IKI 

5 POPIET KASDIEN

Western
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
STIPRIŲ VYRŲ '

Reikia bleluoti popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
75c ) valandą. Į

TRANSO ENVELOPE CO. 
t 3542 N. Kimball Avė.

ir prašydamas jų galingų Į pezų, Bekeris 50 pezų, Gri- 
valdžių tolimesnės pagelbos 
lietuvių tautai atvaduoti sa
vo tėvynę, 3) į Kauną Jua

niui Paleckiui griežtą protes
tą už Lietuvos rusams par
davimą.

DABAR

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

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.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykif Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

DIRBTUVES DARBAI
Reikia patyrusių Plovėjų (Sawyers) 
ir Kalikų (Nailers), Dirbtuvės Dar
bininkų ir prie medžio darbininkų. 

YARDLEY’ BOX CO.
525 W. 76tli St., Bldg. No. 3.

Peticija įteikta
Specialė Lietuvai Išlais

vinti Centro Argentinoje 
Komisija sustatė didoką, 
gražią, turiningą, rusams 
okupantams griežto protes- 

JUo, o Argentinos valdžiai pa
galbos bei padėkos “petici
ją” ir 1940 Ai. gruodžio 20 
d. įteikė ją Argentinos Res
publikos Prezidentui. 

Rezoliucijos

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ras Argentinoje paskelbė 
keturis kartus protesto re
zoliucijas vietinėje argenti- 
nų spaudoje, o 1941 m. bir
želio 15 d. metinėse sukak
tuvėse Lietuvos užgrobimo 
protesto rezoliucija ir 1942 
m. Vasario 16 minėjimas 
pasiekė net šiaurės Ameri
kos lietuvių spaudą. Gedimi
no 600 metų mirties ir jo 
reikšmingos Lietuvai dar- 
buotės sukaktį minint, 1942
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Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis I

Atvykite į mūsų jardų ir apžiūrėkite sta
lių ir aukštų rflšj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadleniala nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 5:20 valandos popiet

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS

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

' PILNAI 
GVARANTUOJAMAS 
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materlolus. Turime didelį pasirinkimų vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

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

" ARCHER AVENIU: FURNUURE CO.
P&rlor Setų Išdirbėjai

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

, REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayers Ir Pagelblninkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. 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
PASTOVUS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. WESTERN AVĖ.

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

ir Machine šapos Pagelblninkų.

UNIVERSAL FORM 
CLAMP CO.

1288 N. Kostner Avė.

reikalingas linotipistas 
“Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (secerls) greitu talku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C.

0834 Ro. Oakley Avė., Otikagn

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius bakaus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena Ir naktj liftai Atsigau
kit aamenllkai nuo 3:20 ryto Iki I 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Reikia Tuojau

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

DEFENSE DIRBTUVĖJE

100% KARO DARBAI
Patyrimas nereikalinga; 6 dienos 
į savaitę; laikas ir pusė už virš
laikį.

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

WOODWORKERS
TRIM SAWYERS, BAND SAW- 

YERS, BORING MACHINE 
HANDS, CABINET MAKERS

IR PAGELBININKŲ.
ATSIŠAUKITE 2-TRAM AUKŠTE 

2427 W. 14TH ST.

VYRAI
KARO DARBININKAI 

MUMS REIKIA JŪSŲ PRIE 
TOOL DESIGNING 

MAINTENANCE MACHINISTO 
LATHE OPERATORIŲ 

COUNTER 
DARBININKŲ 

Gera Mokestis — Viršlaikis 
Geros Darbo Sąlygos 

Jei dabar dirbate pilną laiką prie 
karo darbų neatsišaukit.

-Atslneškit prirodymus pilietybės. 
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR.

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

DOUGLAS PARK "L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė. —- Cicero

HELP WANTED _ MOTERYS

MOTERŲ REIKIA, tarp 20 ir 35
.metų amžiuas, prie lengvų Assemb- 
ly darbų. Kiek tai patyrimo reika
linga. Gera pradine mokestis Ir dar
bas nuolatinis. Valandos nuo 8 ryto 
iki 4:30 popiet, šeštadieniais. Jei no
rima nuo 8 ryto Iki 1 popiet. Pa
rankioj vietoj su patogiom d»rbo są
lygoti! Kreipkitės prie Mr. Grothen- 
dleck.

CHICAGO MUSICAL 
INSTRUMENT CO.

30 E. Adams St.

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.

MERGINŲ IR 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.” Atsineškit gimi
mo liudijimų ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co. 
5851 W. DICKENS AVĖ.

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

JŪS
GALITE BŪTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

ATSIŠAUKITE 
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBESIT 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

HELP WANTED — MOTERYS

OPERATORIŲ
REIKIA PRIE LATHE IR 

SCREW MAŠINŲ. TAIPGI IR 
ASSEMBLERS. 

PASTOVŪS DARBAI
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

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

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse ir mes kooperuojant su 
savo darbininkėmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC.
1403 W. Congress

VYRAI IR MOTERYS

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

CHICAGO UNION STATION

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

VYRŲ
IR MOTERŲ
DIENĄ IR NAKTĮ 

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.

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

MERGINOMS —- 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų Išmokti siuvimo darbą rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Botas W. Palotais.

SIUVIMO MASINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Michlgan 

MOTERYS
DIRBTUVES DARBININKES

Jūs dabar esate reikalingos prie 
svarbių karo darbų. Ateikite pasi
barti nelaukdamos Ilgiau.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
• Geęa Mokestis — Malonios

Darbo Sąlygos.
Atsineškite prirodymus pilietybės 

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR.
Pirmad. iki šeštad.

Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet.
DOUGLAS PARK “L“ IKI DURŲ

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

Jei kelias į Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį tari 
savyje. (VI. Putvys).

PIRKITE KARO BONUS!

Priežodžiai
Perdidelis savę» vertini

mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

Doras žmogus savo parei
gas kiekvieną dieną atlieka 
gerai ir tobulai. (Fr. Weberj

Nukalkite kaip plienas 
kietus savo pasiryžimus! 
Leiskite plaktukus į darbą! 
Tašoksta kibirkštys! Tes- 
skamba varpai, kad eina ko 
va su visokiu blogumu. (R. 
Macred).

Kas dažnai skaito, tas pa
links kada nors rašyti. (Cro 
bbe).

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

Nedažnai pasitaiko proga 
dideliems darbams, nuolatos 
— mažiems. (P. Chaignou).

Tikrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
iand.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

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

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

ii
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“Ar gfUi vokiečiai dabar leistie i, ilgą varginantį 
dviem fantai* kam?

“faiftaikyp vokiečių nervai milfcjnjako ir vis didė- 
jfjito maata bombardavimą ii oro r 
ŽLAtejUJZINIŲJŲ J&GŲ MOBILI  ŽALU A

**Viz tai klausimai, kurie turi sprendžiamos įtakos į 
karo. aut arimus. įr j kurines mes čia toli nuo įvykių 
esantieji, atsakyti negalime. Netolima ateitis pati at-

K Pakštas
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>ma tai padaryti ir ne^-iafaM^^ą * ~

paaiMke MM teis*
i laa- aulir miT •£&"

trumpina rim»»
JIM*t&FO0vraitu* ir ypai k<

dentų prašome rašyti ______ .. ___ .... _
iinėle), paliekant dideli** tarpu* pataisymam^ ir vęagUn t pole 
nikes ar asmeniškumą. Rmemiijoe korespondoato IMkmšUa na 
dedamos.
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Under the Act of March 3,
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Marcė H, 1M« et Chieago, m.

prieš galą
HITLERIO BLITZKBIEOO BUSUON. SU«A«WB
Šiandien suėję dveji metai, kai Hitleris pradėjo savo 

hlitzkriegą į Sovietų Rusiją.
Ta proga, kaip šeštadienį žadėjome, vieną, kitą min

tį, čia patieksime, pasinaudodami vieno kariškio ir po
litiko po ranką turimu raštu.

“Vietoje žadėto pusmečio’’, rašo anga kariškis ir po
litikas, “Brang nseta Osten” (žygis į Rytus) užsitęsė 
keliems metams. Jo ryškaus galo dar ir šiandien ne
simato.

“Rusijos plotai, Rusijos masės ir Rnsijoa klimeti- 
niai-geografiniai savumai ir vėl savo-žodį;, tąrė. •

• “Pą&*šiar kaip ĮSU metais, panašiai, kaip 1914-1918
metale JT fU?» /'mętąip. t _ .y:) u .r*4 T •***->• ... x „ •
r “pirmu aAvejnrNtfpdreo'fias/’antru atveju vokiškasis 
štabas manė galėsią sn- rusais apsidirbti. į, keturis mė
nesius... panašiai, kaip Hitleris 1941 metais birželio mė-
nesyje- 1 ... >h ilki

KAIZE9HR IR HITLERIS
“ Hitlerinė Vokietija skelbė eąą jį t kaizerio klaidos 

nepakartos, dviem frontais nekariaus...
“Klaida būtų manyti, kad ir kaizerinė Vokietija są

moningai >. save statė į dviejų f motų padėtį. Vokiečių 
1914 metų planas buvo pagrįstas ir Blitz*O idėją: grei
tai apsidirbus su prancūzais, visom. jėgom lėtai 
besimobiliznojaneiua rusus. *

* • ' - t r-
“žmogus numato — Dievas nustato, patarlė sako. 

Taip ir čia: “Mamos stebuklui” įvykus-rugsėjo mėne
syje, vokiečiai netikėtai įklimpo vakaruose ir rusus 
taip ir neprisirengė 1914 metais likviduoti.

“Karas užsitęsė ilgiems keturiems metsins.
“Mūsų akyse šiandien kartojasi ta- pati vokiškoji 

drama, gal tik kiek atbulai.

HITLERIO ĮKLIMPIMAS
“Maskvos stebuklui” 1941 metais įvykus vokiečiai 

netikėtai įklimpo rytuose ir angįų lifcvidBHtl.tUiR.i^ne- 
prisirengė.

“Karias užsitęsė ilgiems metams. “' * * . *
“Šiandien iniciatyva vis Labiau pereina priešingon 

pusėn. Perspektyvos kariauti dviem frontais vokiečiai, 
matyti, neišvengs. f

“Faktinei jie jau kariauja dviem frontais.
“Pirmiausiai ore, vis daugiau ir-daugiau sausumoje.
“Kontinentalės invazijos galimybėms su kiekviena 

diena didėjant, vokiečiai įversti rezervuoti vis dMes 
nę ir didesnę vakaran? skirtą kariuomenę,' • v- .
ĮDOMUS klausimas

“Ką daryr vokiečiai? Cin gali būti visokių» voriaatą, 
visokių spėliojimų.

“Paprasčiausias sprendimas totų pasistengti Wsw 
duoti rytų frontą anksčiatt nei aricRIkaa kafaųčbb ks* 
riuomenės suskubs išsilaipdinti kontinento Pasisekimo^ 
atžvilgiu visos jėgas permesti į, vakaru* ir-kontr^mū- 
gisis blokšti belipančius adijantuz. Toksai variantas 
kiečiams būtų patogtauztea ir mums primintų, 
kuri susidarė 1918 metais, kai rusų partneris buvs\ iš 
rikiuotės jau išnųaštas. Antrina vsrijeatAs. būtų. 
ginamojo pakMfa: nw amnanyms>nwMSĄ
siaakyti ir palikus oupimalea jšgM rytuoae> 
jėgų irnzpireti **>gMsiu4 ksUMatiesss
atremti. ’ ' _ • ’ j

“Kuria ii 41ąj dviejų, variantų. tostzįllzaM*^
Ūme ateitis parodys.

“Reikės, atsiminti, kad; kare lemia otetWaar«umt* 
kiek galėjimas. . ’'i

“Ar gaŪl vokiečiai su-tam tikru pasišokime šansu 
likviduoti rusus, bent, j|M»>padaryri-auia4 .pev«fagaiss 
kaip kad tas įvyko 1918 metais?

“Vieną ką, mes žinome, tas, kad vokiečių ^vadovybė 
nuo šio pavasario gerokai suintensyvino gyvosios jė- 
gps mobilizavimą. Mobilizuoja visus ir visam kam. Mo
bilizuoja savus, mobilizuoją, svetimus... Eina paskuti
nė banga... prieš galą”.

•>

Antroji fcktaar okupacija ?
Prof: EL Pakštas savo straipsny “Barbarai siaučia 

Lietuvoj,’* plačiai, if, teisingai apibudina dabartinę Lie
tuves padėtį;

KMp žiauri ir? skaudi buvo rasų bolševikų vienerių 
metų okupacija, taip panašiai skaudi ir žiauri yra vo
kiečių nacių, okupacija. Lietuvių, tauta, nereikalavo ir 
nereikalaują nei bolševikų nei nacių globos. Ji nori 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Minėdami liūdnąją dviejų metų: Lietuvos okupaci
ją sukaktį, lietuviai atnaujina savo ryžtingumą dar
buotis ir kovoti, kad kuo greičiausiai būtų sudaužyta 
Vokietijos-nacių karo - mašina ir kad Lietuva vėl ga
lėtų sugrįžti; į laisvą įr nepriklausomą gyvenimą.

Amerikos lietuviai visai drąsiai, žiūri į, savo tėvų 
krašto —- Lietuvos ateitį. Jie dedasi visomis savo jė
gomis prie Amerikos karo pastangų, jie tiki Amerikos 
ir. sąjungininkų pergalei ir aiškiai žino, kad Atlanto 
Čarterįo dėsniai bus pritaikinti visoms tautoms, ne- 

t* -.ii m.i ( M 't* t*>-u > t
'.n i i i

j f 'f .*•! Mv L .'L r
MfctMtfNP >

GJ»eaęotlžėęri^ą>ėri^ff, mūsų tautiečiui žum, Sf. 
Piežai vadevauyaatj pradėjo sąjūdį, kad*iki liepos 1-mos 
Chteagos tautinėse grupėse sumobilizuoti penketą tūks
tančių motorų įr- mergaičių U. S. kariuomenei, arba, 
kaip populiariai moterų skyriai. vaidinasi, — WAAC, 
WAVBSį SPABSc

Tikimasi, kad Chicagoje atsiras bent šimtas lietu
vaičių, kurios iki liepos pirmos dieno* įstos į U. S. 
kariuomenės ir laivyno moterų skyrius.

Berods, čte ir aiškinti nereikia, kaip svarbus yra 
šis reikalas.

Tūkstančiai mūsų sūnų kariauja įyairiuose karo fron
tuose. Už dešimta milijonų dolerių j lietuviai išperka 
U. S. karo bonų, tūkstančius suaukoja Amerikos Rau- 

Am. R. K. lietuviško krau
jo, dėdamasi prie visų kitų karo pastangų. Mūzų mo
terys* ir mergaitės taip pat žymų vaidmenį tose pas
tangose vaidina. Jau nemaža lietuvaičių yra įstojusių 
ir į U. 3. karumoeaą ir laivyną. Tačiau ir to dar ne
pakanka. Būtų gražu, naudinga ir Amerikai ir Lietu
vai, jri dar šį mėnesį atsirastų Ghieagoj bent šimtas 
lietuvaičių, Įkarto įstotų į U. S. kariuomenės moterų 
skyrių. Kandidatės tesikreipia į Įeit. Claire Gluesing, 
329 W. Madison St:, WA'AC rekrutovimo viršininkę 
Chieagoję, Moterų draugijos gali ją pasikviesti į. savo 
surirtokimus. JI,, smulkmeniškai šį svarbų reikalą iš-
autu* -'’-'MMMMtakHMi

' Lietuvaitės, atsiliepkite!* Jūs esat šaukiamos savo 
kraštą — U. S. ginti ir tuo .pačiu Lietuvai padėti išsi-
laisrioti* .'i ii—L.L k „

Aritokask rateli
■ I /

Tėvynė rašo;
u AagUakorių ntreilmvimu pasidžiaugia mūsų kraš

to priešai. Pasidžiaugia Hitleris ir* jo sėbrai. Besi- 
džto«gd«ai,.jte jąn pradėjo girti ir angliakasių uni
jos* pver., J.' L. beoris. Iš Europos pranešama, kad 
Vokietijos spauda talpina Lemto biografijas ir pa- 
veiktos. Jį, giria, kaipo “drąsų kovotoją?’. Tiesa, jis 
drąsu*: jis išdrįsta eiti ir prieš valdžią

“Bet kam jto tuo potoritoj*? -
“Šitai, rašant; žinomai, kad Levris jom ausitarė ir 

sutartį iporirašA sn viena angliakasių grupe — Cen
tral' Ponnaylvania Coal Operatore organizacija.
’ “Pagal tos sutarties, anglį Z temis nm bue mokamam 
po ąi^ty pari dieną daugiau iy jie taip pat gans ap
mokėti ui tą laiką, kurį praleidžia, eidami ar važiuo
dami iš vienos į kitą vietą dirbti.
“Ato snoitorimaz padaryto be Karo Darbo Tary

bos (WLB) tarpininkavimo. Dabar dar reikia suzi- 
tarti.RLAppaUcbtoB Operatore Negotiating komite
to Vro. rikto; kad-susitarti , poryint ir čia, ir nerei- 
kės, daugiau anglUkariame streikuoti.

z MMaa Uakito, kad^ angliakasiai laimėtų susitarimo 
būtoJtotort«fattkus nęnukentėtų karo industrija 

\ir pagreitintų karo laimėj imą. \______ ■_______

gyvulius, plėšia- svieatą įr •} 
kiaušinius, tūkstančius ver
čia vokiečių pergalei dova
nai dirbti. Ir visa tai jie da
ro ramiai, plačiu mastu ir, 
kas svarbiausia, jie tikisi.

<dėe-

(Tęsinys)

Trečias periodas — 
vandalizmas

kad už tą milžinišką išpi&f-

studentai sutrukdys mobili
zaciją. Ir. taip vokiečiai nu- 
stOjU didelės armijos Balti
jos respublikose, kuomet to- turt* nieko m*. •

Antrajame periode Lietu- ji armija jai labiausia pasi- k®ti net ir tnom- atveju kai
vos padėtis buvo kiek pa- darė reikalinga. Ar supras v°kiečiai karą visai- pralsį- 
naši j; Bohemijos-Moravijos • laisvasai pasaulis kiek čia M®s’ Mat jie mano, kad Lie- 
protektoratą. Betgi buvo ir buvo rizikos ir kiek reikė- tuvos taikos konferencijoj įr2 

jo didvyriškos drąsos/ Ar į-- nebus, nes j osten neįleis di-^ 
vertins darbu, pripažinimu! <Iiejį demokratijos (atsipia-

............... . šant; gynėjai, kaip Stalinas,
Vokiečiai žiaurumu patys Cnpp3 k j„ drgu&U. JuA
save pralenkė ,ig4iol Lietuva dar

Laimingi vokiečiai buvo j j tini TauU u • 
Lietuvoje .1915—1918 m.
Tuomet jie kirto Lietuvos 
girias ir šlavė mūsų aruo
dus ir vėliau už tai nereikė-

žymių skirtumų: Lietuva 
buvo labiau išnaudojama e- 
konomiakai, lietuviai ma
žiau gaudavo maisto už če
kus, bet Lietuvos universi
tetai dar tebedirbo, mokyk
lose nacifikacijos įtaka ma
žai buvo jaučiama dėka di
delio mokytojų atsparumo, 
dių metų vasario mėnesį vo-

nors ji daugiau ve 
priešinasi, kaip Liukaembur-, 
gas, vieningiau nusistačiusi 
prieš vokiečius) kaip aaky-

kiečiai sumknė pritraukti ^ekam mokėti, nes Olandija ir dar keletas--/
lietuvių “savanorių” į vo- Lietuva 1919 m- buvo dar kitų tautų. Tokioje padėty 
kišką armiją. Tų savanorių labai silpna ir nepripažinta bu(Jama ' yra ypa-
nebuvo, nors vokiečiai ir gy- VaJ*. lainaę tingai tinkamas grobis Vo-;
rėsi jų turi. Vėliau, pava- vokie&ai » dabar semja jy^įų “RaubwirtschafV’ 
sarį, vokiečiai nusprendė Lietuv°j; APsčiai kerta plėšimui,
pravesti priverstiną mobili- kias girias, naudojasi geru
zaciją Baltijos respublikose, derliun>, slapia Lietuvos PLATINKITE “DRAUGĄ* < 
kuriose jie tikėjosi gauti 
iki pusės milijono karo tar
nybai tinkamų kareivių ir 
karininkų. Nuo šešių mili
jonų gyventojų šis skaičius 
yra maždaug normalus. Nuo 
trijų milijonų Lietuvos gy
ventojų galėtų gal sumobi- 
zuoti apie 250,000 vyrų ir 
apie LOOO karininkų. Mobili
zacijos paskatinimui buvo 
šaukta visos Lietuvos kon
ferencija (balandžio 5 d.), 
bet joj nedalyvavo nei vie
nas svarbiųjų politikos vei
kėjų, nesutiko dalyvauti nei 
vyskupai, nei vienas visuo
meniškai įtakingas genero
las. Smulkesnieji žmonės 
konferencijon susirinkę kal
bėjo kaž kaip miglotai ir 
neryžtingai. Visa Lietuva 
suprato, kad konferencija 
irgi neišsiderėjo pilnos ne
priklausomybės. Iš kelių 
šaltinių žinoma, kad vokie
čiai s<iūlė tik tokią atsipra
šant “autonomiją”, kokią 
buvo suteikę jai rusų oku
pantai : bus “ lietuviškų ’ ’ 
kvislingų valdžia, kurios pre 
ridentas tik tiek galios tu
rės, kiek Sovietų Ukrainos 
ar Bohemįijos-Mor a v i j o s 
“prezidentai” turi. Tokią do
vaną Lietuvos patriotai at
sisakė priimti ir už ją ka
riauti. Apie 3,000 jaunų stu
dentų išbėgiojo į girias, in
teligentija užčiaupė lūpas.
Smarkiau plito slaptoji pa
dugnių spauda. Jaunimas 
kiek įmanydamas slapstėsi, 
kad išvengti mobilizacijos ir 
privalomų darbų vokiečių 
karo mašinai.

Lietuva gana savotiška 
šalia: jos studentei turi nza- 
glšteos įtakos į visą ja .ni- 
mąx Kiek sekiau statistiką, 
nepastebėjau nei vienos ša
lies, kur biednų ūkįninkų 
vaikai beveik vieni užpildy
tų universitetus, kaip Lie
tuvoje. Jie nuostabiai gerai 
organizuoti, artimiausiais 
draugystės ryšiais susijun
gę su plačiomis ūkininkų ir 
darbininkų masėmis ir per 
tai turi kolosalinę įtaką vi
same krašte, o dalis jų, ypač 
gausūs ateitininkai (t. y. ka
talikų studentai) jau nuo 
seniau yra pripratę ir slap-. 
tai veikti, ir individualiniai 
orientuotis. Kai universite
tus vokiečiai uždarė — da
rėsi jau visiškai aišku, kad

Bernard Otto Keuhn ir jo žmona, Friedel, kurie susek
ta pagelbėję japonams Peari Harbor užpuolime. Jūodgf 
iš savo namų davė priešui tąm tikrus signalus. Pats 
Keuhn nuteistas penkiasdešimts metų sunkiems darbams, 
o jo žmona įkalinta Hawaii iki neužsibaigs karas.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms !
Suknelių ftieina metate 

Kainomis!

SUKNELIŲ, SERM0GŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAHJŲ*.

Jaunavedžiams šyroi ir 
Suknelės—mūsų Specialybės

Labai geros rflAies moterų kailiniai, kailiukais papuo$ta(s arba 
clotli kotai parskluoda uiiieniintomis kaiaomia.

ATITIKITE IR PATYS PAMATYSITE filAVDCEVI

PEOPLES CLŪAK and BRIDAL SHOP ,
Yt\\ W. 47th Street Tai. Yards258&I

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

------- =

Mitins Valdžia SAKO;
TAUPYKrr VISOKIUS DAIKTUS, ką ttk galima. Ir jus savo ap
dėvėtą partor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furaiture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
daru j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Oi 
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
ga’Z- x• • * 

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI Jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumit

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPA* •

2JW WE«T ROOSCVELT BOA D

’» P <

I
.?*S«!aar. „.t.:

1
j
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(vvholesale). Visi pirkusieji 
ištisomis knygutėmis yra 
skaitomi L. Vyčių Chicago 
apskrities garbės nariais. Į 
tokius narius pastaromis 
dienomis įsirašė sekantieji: 
Andrius Daugirdas, genera
linis dienraščio “Draugo” 
atstovas specialiam vajui 
vesti; S. Piliackas, atsitar
navęs ir išėjęs į pensiją Chi
cago ipolicininkas; H. Stat
kienė, Moterų Są-gos centro

iždininkė, ir šaunios Brigh- 
ton Park sąjungietės: O 
Šakūnienė ir R. Brdecka.

Amerikos Nepriklausomy 
bes šventę švęsime Vytau
to parke L. Vyčių tradici 
niam išvažiavime.

Kiekvienas, kas akylai 
mato ir pasiryžta, tas ne
jučiomis išauga į genijų. 
(BuCver).

Nuo mūsų asmenybės kd 
numo priklauso tai, kaip nu- 
jaučiamės atsiskirdami su 
mylimosios ar mylimojo.Washington. — Visi as

menys Jung. Valstybių ju
risdikcijoj, kurie turi tur
to svetimose šalyse, dau
giau kaip $10,000 vertės, 
gegužės 31 d., 1943 m. turi 
išpildyti raportą arčiausiam 
Federal Reserve Bank ne
vėliau rugpiūčio 31 d. Taip 
Iždo Departamentas prane-

• Jung. Valstybių piliečiai 
okupuotose šalyse ir asme
nys ginkluotose jėgose ne
prašomi išpildyti rajportų.

Nepaisant to išskyrimo, 
Iždo valdininkai sako: bile 
asmuo, jeigu nori taip da
ryti, gali raportuoti savo 
turtą svetimose šalyse.

FORM TER-500 ir įrody
mai kaip išpildyti raportus 
dabar siunčiami Federal Re
serve bankams. Išpildymo 
laikas piliečiams yra rug
piūčio 31 d.

Patogumui asmenų su ma
žiau $50,000 svetimo turto, 
Iždo Departamentas prane
ša, kad specialiai sutrum
pinta brošiūra bus paga
minta. ši brošiūra išdėstys, 
kaip bus galima nuspręsti 
turto vertę.

Informacijos sūri n k t o s 
šioje apžvalgoj, Iždo Depar
tamento viršininkai prane
ša, ne tik duos valdžiai pil
nas ir teisingas infbrmaci- 
jas apie Amerikos turtą sve
timose šalyse, bet padės Iž
do Departamento Užsienio 
Fondų Kontrolės Divizijai ir 
kitiems valdžios skyriams, 
kurie tvarko ekonomines, fi
nansines ir komercines pro
blemas. ? J,

Iždo-Departamentas įspė-

Juo arčiau liepos 5 diena, 
tuo labiau darosi neramu 
Lietuvos Vyčių Chicago aps
krity, kurio tradicinė diena, 
nuo pat organizacijos įstei
gimo, kasmet rengiama. Ka
dangi šįmet Amerikos Ne
priklausomybės diena bus 
minima liepos 5 d., dėlto ir 
L. Vyčių tradicinė diena per 
kelta į pirmadienį, liepos 5. 
Išvažiavimas bus Vytauto 
parke.

Visos Chicago lietuvių ko 
lonijom* dabar eina vajus 
tikietų dovanoms gauti. C 
tos dovanos tikrai didelės: 
$100 sidabriniais, $100 ka
ro bonas ir $75 karo bonas. 
Tikietai tiktai Įto penkis 
centus. Kam skiriamas to 
pikniko pelnas jau buvo ra
šyta.

Daugelis lietuvių, vertin
dami L. Vyčių organizacijos 
nuopelnus po pirmojo pa
saulinio karo, kuriant Ne
priklausomą Lietuvą, tikie- 
tus perka taip sakant urmu

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.Kas pasiryžo laimėti 

žūti, tas retai kada esti 
galimas. — Corneille.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Iždo valdininkai pabrėžia, 
kad raportas apima ne tik 
visą taip vadinamą “tang- 
ible” turtą, bet ir “intang- 
ible” turtą, kuris sudarytas 
svetimų valstybių arba as
menų tose valstybėse.

Atsitikimuose, kur honai 
yra mokami pagal sutartį, 
Jung. Valstybių doleriais, 
nuošimčiai svetimose orga
nizacijose, ir kai kuriuose 
susitarimuose ir kontrak
tuose, raportas privalo bū
ti išpildytas net jeigu ir pil
na suma turto yra mažiau 
$10,000.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:Ui venetian 
^ ams MONUMENT CO.

DIDYSIS OttaM te Dtebtuvt: 527 N. VVESTERN AVB. 
(Netoli Grgnd Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

DIENA
Mūsų

TĖVAMS

IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS
• /

—11 vai. ryto—už gyvuosius ir 
mirusiuosius lietuvius Amerikos

karo tarnyboje
KUN. A. MORKŪNAS, PIRM 
RENGIMO KOMISIJA

IBAPGUTlf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

JBfaąį. SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. v akare.

▼ ' EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Iš Argentinos
(Atkelta iš 3 pusi.)

ja, kad asmenys, kurie nesu
teiks šių informacijų gali 
būti nubausti. OWI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN PUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

lė, Mačiulis Petras, Kindu- 
ris J. po 1 pezą.
Aukavusieji

Lietuvai Išlaisvinti Cent
ro Argentinoje Tautos Fon
dui: Graužiniai K. L., Gri- 
gulevičius Juoz. po 100 pe
zų, Grišonai A. L., Zatkevi- 
čius J., N. N. po 10 pezų, 
Jocienė, Slavinskaitė Prane., 
Klimaitis Jonas, Petrauskas 
L. po 5 pez; N. N. 3, Liau- 
danskis Antan., Burdulis 
Juozas, Staikūnas Juozas po 
2 pez. Vaičiūnas, Ąatkevi- 
čius Aleks., Lapinskaitė, 
Marija, Gorvinaitė Elena po 
1 pezą.

Visiems aukavusiems ir 
prisidėjusiems prie sušelpi- 
mo mūsų vargstančių tau
tiečių Centro vardu tariu 
širdingiausią lietuvišką ačiū.

Ižd. A. J. A.

Altorių draugija šv, An
tano parapijoj rengia išjeis- 

? tu ves seserims PranciŠkie- 
tėms. Vakaras bus penkta
dienį, birželio 25 d., 8 vai.

Altorių draugija nuošir
džiai kviečia parapijomis 
skaitlingai dalyvauti pramo
goj. Bus lošiama “bunoo” 
Įžanga 35c.

Seserys Pranciškietės 
mokslo metu daug darbuo
jasi auklėdamos mūsų jau
nąją kartą gerais šios ša
lies piliečiais ir mūsų tau
tos ir Bažnyčios ištikimais 

1 nariais.
i

Draugijos valdyba ir na
rės dirba rūpestingai, kad 
pramoga būtų sėkmingiau
sia. Ji lauks skaitlingo at
silankymo.

Rengimo komisija

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta JB89 m.)

Meniški, Vertingi ***'.■.....................

INSULUOK1TE Savo Namus........... j
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS JR J CSV VISAI, ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURttl

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, N J S 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS t

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

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kjtų Kra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimtne, wallpaper. pieis- 
terio ir wallboard, Vienas aptraukime* užtenka! Nereikia caici- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant plelsterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ųpdengl^. 
UNITEX yra Kvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARPIELD BLVD.j 
N. W. Oorner Mth sad State Streets 

VISI TELEFONAI .................................... ATLANTU) 429®

ONA GULBINAS
Mirė birž. 18, 1943, 3 vai. ry- 

r tų. sulaukus 29 metų amž. 
Kilo iš Šiaulių apskr.. Jo-

niškės miesto ir parapijos 
> Amerikoje išgyveno 28 in. 
t Paliko dideliame nubudime

motinų Suzanų, pusseserę Cle- 
: ofasę Sireikienę ir jos vyrų.

Jonų: pusbroli Jonų Kaikar) 
t ir jo šeimų ir daug kitų gi- 
’ minių, rt-augų ir pažįstamų 

Velionė priklausė prie A-
merlkos Lietuvių Dukterų
Kliubo Ciceroje ir prie Susi. 
vienijimo.

Kūnas pašarvootas Antano 
‘ B. Petkaus koplyčioje, 1416 

So. BOth Avė., Cicero, III.
Laidotuvės įvyks anirartiė- 

nj, birž. 22 d. iš koplyčios 
8:36 vai. ryto bus atlydėta Į 
Šv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines:

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

Nuliūdę
Motina. Pusseserė, Pus
brolis ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2169,

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo
Mumis

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

Workmanshlp and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 

KREIPKITĖS PRIE

AMBULANCB
Patarnuvirnaa

Dieną Ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIdŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus. JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Mm Turime 
k i.ivčiaa 

Visose Miesto 
Dalyse

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

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS P. J. RIDIKAS

8884 80. HALSTED STREET 710
Telephona TAROS 1419

NULIŪDIMO VALANDOJE

MAŽEIKA
8819 LITUAN1GA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbonea YARDS 1188-88

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LACHAWICZ IR SŪNUS
8T ZSrd PLACE Phone CANĄL M U
S: 4C E. lOSth 8T.

MlCHIGAN AVĖ. Tel. PUUAfAN 1270
JOHN F. EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė,. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

lfOaų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTDANIOA AVENUH Pfcoae TAI

4888-07 8OOTH miOTAGE AVENUR

Tek YARDS 1741-1742
4882-84 BOUTH OAUFOBNIA AVRNUR

■........ ............ ;............... I. UULEVICIUS
RADIO PROGRAMAS —8100 vaL Pirmad ir Bet virtad 

iš Btoties WGES (1390). su Povilu Aaltimieru.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

,aivo" redaktoriaus brolis laivyne
Jurgis labai mėgo atletiką 

ir bendrai pasižymėjo spor
tuose. Ypač jam patiko ris- 
tynės. Tuo atžvilgiu buvo 
Mt. Carmel’yje gan pasižy
mėjęs ir dalyvavęs daugely
je ristynių kontestų. Ypatin
gu būdu taipgi pamėgo Jur
gis matematiką. Matemati
ka ir mokėjimas ristis Jur
giui dabar kaip tik bus nau
dinga, nes laivyne vartoja
ma nemaža matematikos, o 
“ristis”, grumtis kartais ga
li prisieiti sutikus priešą.

Jurgis Kazlauskas gimė 
924 m. balandžio 12 d., kal- 
lotoj Pennsylvanijoj, pa
lme anglių kasyklų centre, 
t. Carmel’yje.

radinį mokslą išėjo vie- 
įėje Šv. Kaizmiero lietu- 

parapijos mokykloje, o 
įskui Mt. Carmel High 
ehool. Visą laiką sekė aka-

inį kursą.

Jurgis Kazlauskas šiuo 
laiku randasi: Co. 175 — C 
1&, U. S. N. T. S., Samson, 
N. Y. Savo šalį apginti Jur
gis pašauktas 1943 m.1 vasa
rio 29 d. Prieš išvažiavimą 
Jurgis buvo elektros mecha
niku.

m •

»

ISLANDIECIŲ ‘ SVEČIAS
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Kunigas troku dumia tarp japonų 
bombų sušelpti kinus

Misijonierius sugriuvusiu troku kelias dienas stūmėsi 
pro bombų ugnį, kad kinams pristatytų ryžių... Sugau
tas vos nenužudytas
Scarboro Svetimų Misijų

Draugijos viršininkas, Very 
Rev. Hugh F. Sharkey, iš 
Scarboro Bluffs, Ontario 
(Kanadoje) praneša įdomų 
atsitikimą kaip vienas jų 
misijonierius, kun. Chas.
Murphy, nežiūrėdamas ja
ponų bombų ir kulkų, ke
lias dienas vairavo seną 
troką, idant pristatytų ry
žių badaujantiems kinams, « ^8 kunigai 
ir kaip sugautas, buvo su

phy, visgi varėsi toliau. 
“Hong Kong paėmus, kun.

Murphy irgi suimtas ir iš
lydėtas ant kalno mirti dur
klu subadomas. Durtuvas 
buvo jau pridėtas prie kun. 
Murphy krūtinės, bet mir
ties dekretas paskutinį mo
mentą atšauktas. 

Įkalintas vyskupas,

Sykiu su vyskupu O’Gara

mu

Didžiausia lietuvių 
KrautuvėJewelry

luodame Laikrodžius, Laik- 
iėlius, Auksinius ir Deiman- 
ius Žiedus, Rašomas Plunks- 

ir kitus
skius auk- 

I ainius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIASį 

[KAINAS.
Turime didelį 
> a s i r inkimą

ikališkų Instrumntų, Muzi
kų Knygų, Stygų, Rekor- 

ir kitų visokių muzikalių

Taisom Laikrodžius, Laikro- 
šlius, Žiedus, Rašomas Plunk- 

ir Muzikalius Instrumen-
Itua.

JOHN A. KASS
LRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

Į4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Jojo tėvas yra miręs, o 
motina Marijona Kazlaus- 
kienė-Sandienė gyvena 629
East 4th st., Mt. Carmei,! Plėšikas Pažadėjo 
Pa. Jurgio brolis yra “Lai
vo” redaktorius, gabus ra
šytojas, Kun. Antanas San- 

:dys, M. I. 'C. Dar kitas bro-

"Draugas" Acme photo

Islandijos gyventojai pamatė pirmą “išrinktos rasės” 
žmogų kai vienas nacių lakūnas priverstas iš savo su
šaudyto lėktuvo iššokti virš tos salos. Vaizde matoma 
kaip belaisvis , paniuręs, sėdi prie neužbaigto valgio J. 
V. armijos stotyje Islandijoje.

Grįžti — ir Grįžo
Policija ieško plėšiko, ku

ris buvo pasižadėjęs antru
lis irgi tarnauja Dėdės Sa- kart apiplgšti Lynch-Plaza 
mo eilėse. Tai Jonas Kaz- j viešbutį', 5530 Winthrop 
lauskas, kuris jau beveik du Ave, ir Edgewater viešbutį,
metai kai kariuomenėje ir 
šiuo metu randasi parašiu
tininkų skyriuje.

Juodukai Laivyne
Pranešama, jog juodukai 

jūreiviai užims apie ketvir
tą dalį Great Lakęs Navai

5452 Broadway. Trys savai
tės atgal šis vagis aplankė 
abu viešbučiu; pirmame pa
vogė $13, o antrame $35, ir 
išeidamas pažadėjo vėliau 
grįžti.

Anądien plėšikas išpildė 
savo pažadą ir vėl pasirodė.

Išrinktas Chicagos
Patrijotiškiausias
Tėvas

Chicagoje buvo varomas 
kontestas išrinkti tėvą, ku
ris skaitomas daugiausia 
prisidedąs prie karo laimė
jimo. Tuo gi patriotiškiau
siu tėvu išrinktas p. Anta-

kitais pasitatytas nužudy
mui, bet; paskutinį momentą 
nuo mirties išgelbėtas.

Buvo Hong Konge

Kun. Murphy buvo Hong 
Konge kada japonai tą 
miestą augulė. Kun. Shar
key papasakojo smulkme
nas kaip ten dėjosi kai kun.
Murphy troką vairavo pro 
priešo linijas:

“Japonų lėktuvai skrido 
žemai ir šautuvais raižė ke
lią. Kulkos perėjo troko 
stogą ir trokas mėtėsi į vi
sas puses, vengdamas bom
bų išraustų duobių. Vienu 
tarpu bomba pataikė į prie
šais kun. Murphy važiuo
jantį troką — jį vairavo 
Krikščionių Brolijos (Chris- 
tian Brother) vienuolis —ir 
trokas, žinoma, sudrasky
tas į šmotelius. Kun. Mur- • čiams belaisviams.

ir 38 kunigais, kun. Mur
phy buvo sugrūstas mažan 
dušnan kalėjimo kambarin, 
vienu mažu langeliu. Visi
beveik 100 valandų išbuvo na lietuvių kreditan.

X Už $25,000.00 War 
Bonds parduota praeitą 
penktadienį lietuvių moterų 
bonų vajuje vidurmiestyje. 
Bonus pardavinėjo šios lie
tuvės: Mrs. M. Sebastian, 
Mrs. M. Mason, Mrs. C. 
Wolf, Mrs. H. Zūris, Mrs. 
Marta Mason. šiam moterų 
komitetui vadovavo Mrs. 
Nares, dr. Nares žmona. 
Garbė Lithuanian Commit- 
tee for U. S. Victory Fund 
moterų komitetui! Jis atli
ko kilnų darbą ir žymiai pa
sidarbavo Lietuvos labui, 
nes visi parduoti bonai ei

be maisto. Norėdamas vi
sus suraminti ir padrąsinti, 
vyskupas O’Gara, už nuga
ros surištomis ir kraujais 
apsipilusiomis rankomis, 
pasakė trumpą pamokslėlį 
apie tai kad “Tarnas nėra 
aukštesnis už mokytoją.’’ 

Atsisakė grįžti Amerikon

Japonams mainantis be
laisviais su Amerika kun. 
Murphy buvo pasiūlyta pro
ga laivu “Gripsholm” grįž
ti Amerikon, tačiau misijo
nierius pasirinko verčiau 
pasilikti ir dvasiniai bei 
medžiaginiai tarnauti kana
diečiams, britams ir kinie-

nas Kalinowski, iš Harvey
P-as Kalinowski dirba ka- Lietuvis Dingęs (Tai Vištienos 

ro dirbtuvėje, turi keturis 
sūnus tarnyboje — trys ka
reiviai, vienas marinas. Jis 
savo algos dešimtą nuošim-

Suraišiojęs patarnautojus, 1^ praleidžia karo bonams,
training stotyje. Apskaiciuo- pUza viešbutyje pagrobg yra užvedęs pergalės daržą,
jama, jog pr.eš rygpiučio 1 w <čqo basisiūlė '.duoti savo krauio
d. juodukų skaičius tenai 
sieks tarp 12,000 ir 15,000.

$19.50, o Edgewater — $30. 
Prie to pakelyje apvogė dar 
kitus namus, kur pelnė $17.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representativ®.

SHOWROOMS IN 
MERCIIANDISE MAKT

9

For appointment call — 
REPUBLIC 6051

J

3 Kareivių Tėvas
Plėšikų Pašautas

Walter Bush, 50 m., 5341 
S. Sawyer Avė., penktadie
nio vakarą buvo netyčia plė
šikų mirtinai pašautas kai 
šie mėgino apvogti pinigų 
keitimo ofisą prie 5151 So. 
Kedzie Avė. Vagys taikė į 
savininką Povilą Niske, ku
ris tačiau spėjo laiku atšok
ti ir pasislėpti. Bet Bush 
kaip tik sėdėjo tiesioginėj 
linijoj tarp vagių ir Niske, 
ir netyčia gavo nugaran tris 
kulkas. Vagys pabėgo nieko 
nepelnę.

pasisiūlė ••duoti savo kraujo 
karo tikslams, dažnai auko
ja Raudonam Kryžiui ir 
Community fondui ir akty
viai dalyvauja kituose vei
kimuose, kurie susirišę su 
karo reikalais.

P-ui Kalinowskiui buvo 
rengiamas ypatingas pager
bimas. Iždo departamentas 
jam nupirko visą naujų dra
bužių eilę, surengė privati
nį pasimatymą ir pasikalbė
jimą su mayoru Kelly. Po to 
buvo garbės svečias ypatin-

Karo štabas paskelbė są
rašą 140 Amerikos kareivių 
dingusių Europos, šiaurės 
Afrikos, Pacifike ir pietinio 
Pacifiko frontuose. Dingu
sių tarpe randasi vienas lie
tuvis, St. Sgt. Petras P. Mi
lašius, kurio motina gyvena 
adresu: 2335 W. Thomas St.

gai paruoštame koncerte ir 
laike beisbolo žaidimo sek
madienį tarp Chicago ir Cle- 
veland p. Kalinowski buvo 
žmonėms perstatytas. Vaka
re gi dar jam paruošti iškil
mingi pietūs ir po to lankė 
teatrą.

Paragink užsisakyti “Drau
gą”.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R6ICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI j
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iftmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.LMET 4118 Jo*. M. Mozerio, Sec'y. 8288 80. HA18TED ST.

Atlanta, Ga. — Tai būt 
buvę daug vištienos, tik gai
la, kad niekais nuėjo. Aną
dien 50,000 naujai išperėtų 
viščiukų ir 350,000 kiaušinių 
dingo kai didžiuliam Blue 
Ribbon viešbuty j dėl nesu
sektų priežasčių kilo gais
ras.

•X Maldos Apaštalavimo 
Brolijos piknikėlis Aušros 
Vartų panap. “Rūtos” dar
že buvo sėkmingas. Kaip 
vietinių taip ir svečių iš ki
tų kolonijų dalyvavo daug, 
ir tuo atžvilgiu dvasios va
dai dalyviams ir taip gau
siai parėmusiems nuoširdžiai 
dėkingi.

BEISBOLININKAS GENEROLAS

"D raugai" Acme phote

Maj. Gen. Clare Chennault, 14-osios oro pajėgų vadas generolas, trumpom kelnai
tėm ir tam tyčia kepure, žaidžia sviedinį dnauge'su amerikiečiais oro-bazėje kur nors 
Kinijoje. Pasakojama, jog generolas nežiūrint savo metų, vikriai išsilaiko net per visą 
pilną žaidimą.

X Ed. Jaukštis, sūnus 
Mary ir Walter Jaukščių, 
2137 West 23rd St., šiomis 
dienomis parvyko namo po
ilsio. Kariuomenėj pastaruo
ju laiku jis sirgo ir perėjo 
operaciją. Karo ligoninėje, 
Ind. vai., gulėjo kaip tik 
toje vietoje, kuriai gręsė 
pastarasis potvynis. Ligoni
nė reikėjo kelti į kitą vietą. 
Prie progos reikia pažymė
ti, kad Ed. diedukas J. Jauk
štis, 80 metų amžiaus, dar 
stiprus vyras. Jis yra vie
nas pirmųjų Chicago lietu
vių atvykęs prieš 60 metų. 
Yra steigėjas kelių parapi
jų ir draugijų.

X Ateina dvi nedarbo die 
nos: sekmadienis ir pirma
dienis (liepos 4 ir 5). Se
niau tokiomis progomis žmo 
nės išvažinėdavo toliau. Šį
met bus kitaip. Kad namie 
nebūtų nuobodu, ruošiami 
įvairūs piknikai: liepos 4 d. 
“Draugo” piknikas bus 
Bergman’s Grove, o liepos 
5 metinė tradicinė L. Vyčių 
Chicago apskr. diena Vytau
to parke.

X Valerijai Okunytei, pa
sižymėjusiai moksle studen
tei, baigusiai šv. Jurgio pa
rapijos mokyklą, tėvai su
ruošė pagerbtuves, kuriose 
dalyvavo gausus būrys gi
minių ir draugų. Kun. J. 
Prunskis ir kiti šaunūs kal
bėtojai supynė Valerijai lin
kėjimų, o giminaitė O. Ske- 
veriūtė svečius palinksmino 
dainomis. Graduantė dėkojo 
tėvams ir svečiams už pa
tirtą malonumą.

X Simonas Piliackas, iš
ėjęs j pensiją Chicago po
licininkas, lietuvių karo bo
nų vajuje lietuvių dienoje, 
kuri buvo praeitą penkta
dienį vidurmiestyje, bonų 
pirko už $500.00.

X Konstancija Zakaraus
kienė, kun. A. Zakarausko 
motina, buvo sunkiai susir
gus. Daktaro priežiūroj gy
dėsi namie. Dabar jau pra
deda pasveikti.

X Adolfas Grigas, 7123 
S. Campbell Avė., šiomis die 
nomis dėl ligos garbingai 
paliuosuotas iš kariuomenės, 
kurioj buvo sklandininkų 
(glider) skyriuje. Jis yra 
sūnus Grigų, ilgą laiką gy
venusių West Side.

PIRKITE KARO BONUS!




