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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish
from the earth.”
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SPAUDIMAS ANT MUNDOJE
Naciai prasiveržė pro rusų linijas 
pietiniam fronte

LITUANICA JOINS SKY FLEET

MASKVA, liepos 7.—Tre
cia diena vokiečių ofensy
vos davė naciams didelių 
nuostolių visam fronte. 
Jiems pasisekė prasimušti 
pro rusų pozicijas vien tik 
pietiniam Belgorod fronte, 
kur jie užėmė dvi apgyven
tas vietas pirmos dienos 
puolime. Visose kitose fron
to dalyse rusai atrėmė na
cių puolimus.

Vėliausi rusų pranešimai 
sako, kad naciai nukentėjo 
didelius nuostolius—13,000 
žuvusių karių per pirmąsias 
dvi paras. Jie taipgi prara
dę 1,271 tankų ir 314 lėktu
vų.

Martinikas priside
dąs prie kariaujan
čios Prancūzijos

LONDONAS, liepos 7.— 
Šiandien gauta Morocco ra
dio pranešimas būk Marti
nikas, prancūzų sala, kurią 
valdo Vichy paskirtas ad
mirolas Georgės Robert. su
sijungusi su prancūzų tau
tinio išsilaisvinimo komite
tu Šiaurės Afrikoj ir prašiu 
si greito paskyrimo naujų 
valdininkų.

Neduos naciams 1

Didžiausias vokiečių puo
limas į pietus nuo Orei bu- 
vęs sustabdytas, bet smar
kūs mūšiai dar tebeina.

Dabar paaiškėjo, kad pir
madienio ataka į pietvaka
rius nuo Mtsensk davė na
ciams .mažų laimėjimų. 
Nors buvo užėmę kelias ei
les apkasų, iki dienos pa
baigos jie buvo atakuoti ir 
turėję pasitraukti.

- Vokiečių radijo pranešė, 
kad ašies kariuomenė giliai 
įėjus į sovietų pozicijas Bel
gorod ir Orei frontuose, ir 
kad jie sunaikinę daugiau 
negu 300 rusų tankų. Jie J 
taipgi sakė, kad sunaikinta 

Į 637 rusų lėktuvų.

naudotis paslėptais 
pinigais

LONDONAS, liepos 7. — 
Užsienių reikalų sekreto
rius Anthony Eden šian
dien kalbėdamas į parlia- 
mentą prižadėjo, kad anglų

Courtesy of Chic. Herald-American

Amerikos didžiulis bombanešis vardu Lituanica, pagerbimui dviejų lietuvių ląkūnų. 
Kapt. Stepono Dariaus ir Leit. Stasio Girė no, kurie perskrido Atlantą 1933 • metais, 
yra čia šventinamas Kun. Aniceto Linkaus, Šv. Kryžiaus parapijos klebono, Chicagos 
Municipal aerodrome. Chicagos lietuviai n upirko šį lėktuvą šių metų Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo proga, išpirkdami suvirš milijoną dolerių Karo bonais.

Chiang prašo greitos 
pagalbos

CHUNGKING, liepos 7.— 
Generalissimo Chiang Kai-
shek šiandien atsišaukė į1 
sąjungininkų tautas prašy
damas jų atakuoti Japoniją 
tuojaus. Jo pareiškimu, da
bar esąs geriausias laikas 
greitesniam karo laimėji
mui.

Anot jo, Japonija dabar 
esanti labai nusilpus ir kad 
baigiasi jos kariniai ištek
liai.

Gegužės mėnesy dau
giau lėktuvų

WASHENGTON, liepos 7. 
—WPB pirmininkas Nelson 
šiandien išdavė raportą lėk
tuvų išdirbimo programos 
reikalu. Pasirodo, kad lėk
tuvų ir lėktuvams reikmenų 
išdirbimas padidėjo penkis 
nuošimčius gegužės mėne
sy.

Buvo daug daugiau didžių 
jų lėktuvų, o mažųjų lėktų-’ 
vų išdirbime pasirodė viso-i 
kie keblumai.

Lėktuvas nuskandi

7.

ROOSEVELTAS 
PRIŽADA KINIJAI 
PAGALBĄ

WASHINGTON, liepos
— Amerikos karinėm jėgom 
einant pirmyn Pacifike, Pre
zidentas Rooseveltas šian-

I

vyriausybė darysianti visą I dien atnaujin0 savo priža- 
kas galima, kad nacių vadai' dą ir pareišks kad karinė 
negalėtų naudotis pinigais, medžiaga būsianti vis didės- 

niais kiekiais pristatoma 
P° Kinijai, ir kad dideli ir le- 

! miami veiksmai būsią pa
naudoti prieš

. 1 šiais metais.

kuriuos jie turi pasislėpę po , n- 
įvairias pasaulio dalis, 
to kai jie būsią nuversti.
APIE LAIVŲ STATYBĄ

Kariuomenei ir Laivynui 
reikalingų laivų statyba pa- . Prezidentas siuntė Kini- 
didėjo dviem nuošimčiais, jos gyventojams sveikinimą 
bet kitų laivų išdirbimas jjemg Kinijos.japo_
dėl to nukentėjęs ir buvęs .. , „ yax • mios karo sestų metų su-gegužes menesy mažesnis. J
-------------------------------------- kaktį. Tas sveikinimas buvo 

R 5----------- transliuojamas iš San Fran-
Nebus didelių atmainų cisco į Chungking trumpųv 

temperatūroje. bangų radio.

no didelį submanng
NEW ZEALAND, liepos 

7.—Premjeras Fraser šian
dien pranešė, kad vienas jų 
bombanešių, nuskandino di
delį japonų submariną. Lėk
tuvas patruliavo iš Guadal- 
canalo. Manoma, kad ir ki- 
tas didelis japonų 
nas buvęs lėktuvų

japonus dar tas.

STREIKAI

Gerbini bombuojanas be perstojimo
SĄJUNGININKŲ ŠTA- kus nuostolius pastatams, 

BAS, Šiaurės Afrika, liepos hangarams, lėktuvams ir 
7.— Amerikos bombanešiai patiems aerodromams, 
be perstojimo bombarduoja 
Gerbini aerodromą, pietinėj 
Sicilijoj. Atrodo, kad veiks
mai sunaikinimui Gerbini ir

*

kitų aerodromų eina prie
sėkmingo užbaigimo. Orinės liūs gaisrus, 
fotografijos parodo milžiniš grįžo saugiai.

Apie 50 bombanešių da
lyvavo .vakar dienos atakoj. 
Buvo išmesta 
bombų, kurie

submari- 
sunaikin-

/

Amerikiečiu laimėjimas jūrų kovoj 
reiškia pribaigimą Munda salos

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS, Australija, liepos 7.— 
J.A.V. karinis laivynas nu
skandino dešimts japomj 
laivų Kula įlankoj laimėti 
aidžiausį jūrų mūšį per pas
taruosius septynis mėne
sius. Komunikatas toliau 
sako, kad tas laimėjimas 
veikiausiai užtikrina pribai- 
gimą Munda salos, kur prie 
šas yra geriausiai įsistipri- 
nęs centralinėse Solomono 
salose.

I

Gen. MacArthur pranešė, 
kad armijos ir marinų vie
netai ant Rendova salos tu- šauti.

vo padauginti ir dabar stip
rina savo pozicijas. Ameri
kiečių kanuolės iš Rendova 
dabar apšaudo Munda, tuo 
padėdami sąjungininkų oro 
atakoms ant tos priešų ba
zės.

Amerikos bombanešiai nu 
metė dvidešimts tonų bom
bų ant Bairoho ----•-
kur japonai 
reikmenis savo : 
Munda.

Aštuoniolika 
tuvų atakavo 
pozicijas ant Rendova salos. 
Buvo padaryta nedideli nuo 
stoliai, bet trys jų buvo nu-

i uosto, iš 
pristatinėja 

kariams ant

priešo lėk- 
amerikiečių

Laikraščiams duoda perdaug popieros
WASHINGTON, liepos 7. tėti.

Robert A. Grant atstovų 
rūmuose šiandien pareiškė, 
kad* tam tikri didžiųjų mie
stų laikraščiai gauna tokius 
didelius kiekius reikalingos 
popieros, kad daug mažų 
laikraščių už tai turį nuken-

Pasak jo, 501 laikraščiai 
gavo 124,241 tonus laikraš
tinės popieros daugiau negu 
jų kvotos reikalavo, ir kad 
iš šito kiekio, šeši didžiųjų 
miestų laikraščiai gavę 
nuošimtį.
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Atsakyta JAV 
Pilietybė 
Dviem Kareiviam

CHICAGO, liepos 7.—Fe
deralinis teisėjas Philip L. 
Sullivan šiandien panaikino 
Amerikos pilietybę dviem 
vokiečių kilmės kareiviams, 
tarnaujantiems Fort Sheri- 
dan, UI. Jiems gręsia kalė
jimas karo metu, ir depor
tacija po karo.

Kareiviai yra John Jack 
Irskens, 33, kuris tapo Ame 
rikos piliečiu 1939 metais, 
ir Norbert Bresky, 37, ku
ris tapo piliečiu 1931 me
tais.

Naciai dezertyrai 
bėga Švedijon

I
I

7.— 
Nor- 

praneši- 
kalbama

I

Buvo įrodyta, kad Bres- 
kio brolis yra aukštas nacių 
partijos valdininkas ir kad 
pats Bresky tapęs “garbės 
naciu,” kuomet lankėsi Vo
kietijoj 1937 metais. Jis sa-

LONDONAS, liepos 
Nacių cenzoriai Oslo, 
vegijoje, praleido 
mą, kuriuo buvo
apie nacių kareivių bėgimą 
iš Norvegijos į neutralę šve 
diją.

Šiandien vokiečiai įšilę 
dirba, kad įrodyti, jog tas 
pranešimas buvęs netikslus 
ir neteisingas.

Dezertyrai iš vokiečių ka
riuomenės yra daugiausiai 
senieji kareiviai. Jaunieji 
vokiečiai vis dar tikisi Vo
kietijos laimėjimo.

Raportuota sabmarinŲ JAV karo laivai 
įgulu sukilimas

LONDONAS, liepos 7.— 
Pasirodo pakartotini rapor
tai vis didėjančio nepasi
tenkinimo nacių submarinų 
įgulų tarpe. Iš Stokholmo 
šiandien gauta pranešimas 
apie sukilimą Kiel, kuris 
buvęs toks rimtas, kad SS 
kariai buvę priversti už
imti Kiel dviem dienom pra
eitą savaitę.

Senatas ir vėl atmetė 
subsidijas

WASHINGTON, liepos 6. 
—Senatas, pirmiau užgyręs 
Prezidento subsidijų planą, 
šiandien nubalsavo naują 
pratęsimą reikmenų kredi
to korporacijai ir tuo pat 
kartu atmetė pirkėjams kai 
nų sumažinimo planą.

Senatas, 36 balsais prieš 
28, patvirtino priedą drau
džiantį CCC ar by kurią ki
tą valdžios agentūrą ar kor
poraciją mokėti subsidijas 
sumažinimui pardavimo kai 
nų.

Plano dabartinė padėtis j 
taip supainiota, kad jo opo- Į 
nentai numato kompromisą, 
kuris duotų mėsų ir sviesto i 

I subsidijoms užsitęsti dar še J 
šis mėnesius.

bombarduoja Kiška
WASHINGTON, liepos 7. 

—Jungtinių Amerikos Vals
tybių karo laivai šiandien 
apšaudė japonų pozicijas 
ant Kiška salos. Jokio pasi
priešinimo iš japonų 
vo.

nebu-

Laivynas pranešė, 
ataka buvo pradėta 
vakarą. Tai buvo pirmas 
kartas per keletą mėnesių, 
kad Amerikos laivynas bom 

' bardavo Kiška, paskutinę 
japonų kareivinę Aleutian 
salose.

i

I i

kad 
vakar

48 vai. savaitė įvesta
Pradedant rugpiūčio 1 d., 

automobilių mechanikai Chi 
cago, Calumet ir Joliet-Fox 
River slėnio apylinkėse pra
dės dirbti minimumą 48 va
landų į savaitę, Chicagos 
War Manpower Commission 
direktorius W. H. Spencer 
šiandien paskelbė.

Naujas įsakymas pavei
kia visas darbyvietes sam- 
darčias aštuonis ar dau
giau mechanikus. Darbda
viai turi iki šio mėnesio 15 
d. priduoti raportus nuro
dant kiek darbininkų jiems 
bus galima paliuosuoti ki
tiems darbams, kuomet pra
sidės ilgesnės darbo vai.

KARO FRONTAS
MASKVA.—Per praeitas 

tris dienas, vokiečiai yra 
praradę suvirs 13.000 karių. 
649 lėktuvus, ir suvirs 500 
tankų. Naciams trumpai 
pasisekė vien Belgorod fron 
te.

PITTSBURGH. — Pietva
karinėj Pennsylvairijoj dau
giau negu 7,000 angliaka^ 
šių streikuoja dėlto, kad nė
ra pasiįrašytos sutarties. JųI ^^"”^08^'^ 
----------- --------- 5 devynias Vokietiją, bet apsiimąs ko

voti prieš japonus.
Abu aiškinosi, kad prašy

dami Amerikos pilietybės 
jie nemanę, kad jiems rei
kėsią kariauti prieš Vokie
tiją.

Karo teismas buvo nutei
sęs Bresky dviem metams 
ir Irskens dešimčiai metų, cūzijos tautinio išsilaisvini- 
ir negarbingu atleidimu iš mo komitetas paskyrė savo 
kariuomenės, šie nuteisimai generolą šios salos guberna- laidomis, 
buvę atidėti, kad davus civi- torium, vieton 
liniam teismui progos jų kirto admirolo Georgės 

I bylas vesti. I bert.

veiksmas uždarė
. mainas.

apie 142 tonai 
sukėlė dide-%
Visi lėktuvai mą darban.

NEWARK, N.
darbo tarybai 
leisti 10 centų į valandą al
gų pakėlimą, penki šimtai 
darbininkų Sacks - Bariow 
Foundries, line., protestuo
dami streikuoja.

BAYONNE, N. J—Strei
kuojantieji darbininkai Best 
Foods, Ine., šiandien bal
suos už grįžimą ar negrįžl- 

Jie jau nebe
dirba nuo birželio 28 d.

J. — Karo 
atsisakius

statybos darbininkams
WASHINGTON. — Gen. 

Henri Giraud, laisvos Pran
cūzijos kariuomenes vadas, 
atvyko į Washingtoną pasi
matyti su aukštais valdi
ninkais ir karo oficialais.

MARTINIKAS. — Pran-

WASHINGTON, liepos 7. 
—Administracijos algų sta
bilizavimo programa šian
dien buvo ir vėl puolama, 
kuomet unijų atstovai parei 
kalavo algų pakėlimo 1,100,- 
000 laivų statybos darbi
ninkams. Jie sako, kad jų 
dabartinės algos nebesuderi- 
namos su pragyvenimo iš- •. ..

Vichy pas- Nors A.F. of L. ir C.I.O.

sutartinai veikia 
reikalavimuose. Nė 

nei kita unija nerei- 
negu 
kaip

dabar 
šiuose 
viena 
kalausianti daugiau
$1.20 ratą valandai, 

j kad yra mokama visiems 
pirmos klasės amatninkams. 

Reikalavimuose nurodo
ma, kad maisto kainos yra 
padidėjusios aštuoni a s d e- 
šimts nuošimčių nuo 1941 
m. sausio mėnesio. Mais-

Ro- unijos buvo viena kitai prie- tas gi, paima trečdalį viso 
1 šingos darbavietėse, bet abi uždarbio.
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Prelato Macie jausko 75 metų 
amžiaus jubiliejus

Pas mus priimta gerbti 
ir įvertinti žmogų, kuomet 
jis miręs, kuomet jau jo šia
me pasaulyj nėra ir jam 
nereikalinga jokia garbė. 
Tuomet visa spauda pleški
na ilgiausius straipsnius vi
saip išgirdama; koks jis bu
vo geras, koks naudingas 
bei brangus žmogus tautai 
ir valstybei. Bet kuomet jis 
gyveno,' vargo, skurdo, tuo
met jo spauda nematė, ne
žinojo; jo naudingumo nie
kas neįvertino.

Jei mes turime tokius žmo 
nes savo tarpe ir žinome jų 
vertę, jų naudingumą tau
tai, tai remkime juos ir jų 
darbus, kuomet jis su mu
mis. Gerbkim jį už jo dar
bus prie kiekvienos progos, i 
paremkime ir duokime jam 
naujos energijos, naujų jė
gų bei noro dirbti mūsų tau
tos labui.

Aš, kaipo senas kaimynas, 
per 42 metus pažįstu pralo
tą Julių Maciejauską. Iš tos 
ilgų metų 
nors keletą 
jo 75 metų 
jaus proga.

Pralotas J. Maciejauskas, 
Antano ir Pranciškos Ma
cie j z.uskų, iš Legeikų, gimė 
1868 metais, liepos 14 d., 
Panevėžio apskrity. Pra
džios mokyklą lankė Joniš
kėlyje, o gimnaziją Rygoje. 
Kauno Kunigų Seminariją 
baigė 1891 metais ir liepos 
20 dieną įšventintas ir pa
skirtas vikaru į Ramygalą. 
Vėliau perkeltas vikaru į 
Panevėžį. Iš ten 1899 me-
tais paskirtas Sveksnos kle- > ....
bonu. Per 38 melus iš švėkš- >Ta negu kltl toJe apylin* 
nos jis atvykdavo į Rieta
vą. Sekminių trijų dienų 
šventei ir visados sakyda
vo pamokslus. Visos apylin
kės žmonės jį pažino ir lau
kė su gražiais pamokslais.

Žmonių į tuos atlaidus 
suvažiuodavo kelios dešim
tys tūkstančių ne tik iš Rie
tavo parapijos, bet iš visos 
apylinkės. Nors Rietavo baž 
nyčia yra didžiausia ir gra
žiausia Lietuvoje (žinoma, 
išskiriant mūsų sostinę Vil
nių), bet žmonės negalėda
vo sutilpti. Dideliais klevais, 
liepomis ir kaštanais žaliuo
jančiam šventoriuje, pralo
tas sakydavo pamokslus. 
Žmonių būdavo pilna. Net a- 
napus šventoriaus mūro su
stoję žmonės klausydavo 
Ne tik katalikai, bet daug ir 
to miesto žydų suėję klau
sydavo reikšmingų pamoks- 
lu.

kar-

,vien 
dar-

pažinties noriu 
žodžių pašvęsti 
amžiaus jubilie-

Prelatas, nors jau ir dei- Be abejo, daug kas norės, 
mantinio jubiliejaus šalau- to jubiliejaus proga pasvei-į 
kęs, nesėdi rankas sudėjęs kinti. Dėlto paduodu ir ad- 
ir nelaukia keptų karvelių, resą: Prelatas Julius Macie- 
Jis pilnas energijos, eina, jauskas, 2511 — 3rd Avė., 
dirba tiek ir tokius darbus, Los Angeles, California. 
kurie jam ir neprivalėtų 
dirbti, ypatingai tokio am- — 
žiaus sulaukus. Bet jis dir-; .
ba. '

Rietavo Jonas
- 1 ■ - " , — • ------------

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS rrT7TmSMOLENSK

UKRAINfi

ODESSA

Lai Dievas laimina ir tei
kia reikiamos stiprybės šio
je žemės kelionėje.

NACIAI PRADĖJO TREČIĄ PUOLIMĄ
MILĖS

Linkiu prelatui Maciejaus- 
kui sulaukti dar kito jubi- 

'liejaus ir laimingai darbuo
tis. Nors tai tikrai ramaus 
poilsio laikas.

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVLMĄ VISIŠKAI DYKAI!

TAVASARIO 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.: YAKDS 4778

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

4 ■>

STALINGRA

3ROSTOV

.r-

I

Orei ir Belgorod. Rusai praneša, jog naciai neteko 10,000 
vyrų, 738 tankų ir 203 lėktuvų.

"Draugas" Acme photo
Hitleris sutraukė dideles atsargas Rusijoje ir sutiko

CRIMEĄ
ševastopolVx4^.-jo'
: B/ocfc
T......................■'.•U.T- •■a-fcT

STAkAYA
RUSSA

•VtLIKIt LŪKI
VYAZMA

Pralotas Julius Maciejaus 
kas yra aplankęs daugelį 
kraštų su misijomis. Be to, 
ir į Ameriką jau šeštą 
tą atvykęs.

Jis pasižymėjo ne 
misijomis, bet kitais
bais. Čia ners keletą sumi
nėsiu : Švėkšnoje pastatė 
gražią, ruimingą bažnyčią, 
kuri puošia visą Žemaitiją 
Pastatė gražią, ruimingą kle 
boniją ir trejus seneliams 
priglausti namus. Jo rūpes
čiu pravestas vieškelis — 
plentas, kurs jungia Švėkš
ną su Klaipėdos kraštu. No
rėdamas pagerinti ekonomi
nę žmonių padėtį, įsteigė 
vartotojų bendrovę ir Že
mės Ūkio draugiją. Ypatin
gai daug pasidarbavo švie
timo darbe. Jau 1905 met. 
pastatė pirmąją visoje Lie
tuvoje lietuvišką katalikiš- smarkią ofensyvą pietų-centriniame Rusijos fronte, tarp

THE FRONT

DNEPROPETROVŠK

įKURSK

RAjNODAR 
bO”1*

S.TUAPSE

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

ką dviejų klasių mokyklą, 
kurią lankė šimtai vaiku
čių. Tą mokyklą iki 1919 
m. išlaikė daugiausiai savo 
lėšomis. O paskui šiaip taip 

' išgavo iš valdžios lėšų mo- 
j kytojų algoms. Vėliau tą 
Į mokyklą vedė vienuolės kot- 
rinietės.

i

i Į

kėje miestai. Matę Švėkšną 
stebėjosi, kaip galėjo išlik
ti karo audros nepaliesta.

Lietuva palikus nepriklau 
soma, buvo didelis trūku- 

i mas Inteligentijos, mokytų. mas Inteligentijos, mokytų
i žmonių.’ 1919 m. prelatas į-

II

Užėjus karui, kuomet vi- _ -
su tuo pakraščiu, paliai Prū- j 8 klasių gimnaziją*,
sijos ir Vokietijas sieną, vi-! PaskJi. su pagalba parapi- 
sos Lietuvoje tuo pakraš- 3onU4 ypatingai amerikiečių 
čiu bažnyčios ir miestai U.' lietuvių, pastatė gražius, rui 
ko į griuvėsius ir pelenus min&us gimnazijai rūmus, 
paversti, sunaikinti, sude- buriuos pašventino Šv. Te
ginti, gi Švėkšna laimei, ne- vo atstovas 1928 m. Ir šių 
buvo mažiausiai paliesta. e^učiU rašytojas tose iškil- 
Rodos, kad ten karo ir ne- mėse dalyvavo ir ruimingo-Rodos, kad ten karo ir ne- mėse dalyvavo ir ruimingo- 
buvo. O tikrenybėje švėkš- Je gimnazijoje valgė draug

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MALKOS IR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

su visais garbingais sve
čiais.

Vėlesnių prelato darbų ne
minėsiu. nes kas skaito mū
sų spaudą, tai jau žino. Bet 
jei kas nori žinoti, kur ir 
kaip prelatas Maciejauskaž 
gyvena, ir ką veikia lai pa
ima “Draugą”, gegužės 1 d., 
“Ganą” geg. 6 dienos, šių 
metų. Nors nepilnai viskas 
pasakyta, bet jau galima su 
sipažinti su jo gyvenimu ir 
jo darbais šiandie.

I

ifou 
Can 
Be 
S u re 
of

Per visą gyvenimą jis yra 
daug gero padaręs kaip žmo
nių sielų išganymui, Dievo 
garbės kėlimui ir tautos ge
rovei. O dirbti žmonių iš
ganymo darbą yra, gal, sun
kiausia. Nes mūsų žmonės 
tos dalies ir savo svarbiau
sios užduoties nepažįsta ir 
neįvertina. Jie ne savim, ne 
tuo, kas jiems gera rūpina
si. Priešingai, dar panieki
na, užgaulioja šlykščiais žo
džiais šmeižia.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

DR. S. WEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

I

Liepos 14 d. prelatas Ju- ‘ 
liūs Maciejsuskas švęs dei
mantinį 75 metų jubiliejų. 
Prieš pora metų šventė auk
sinį kunigystės jubiliejų.

J--------------------------------
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ I 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- • 

LINIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR j 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL t l 
TŪBOS, CLA.RINETAI. TROM- j 

BONAI, SAXAPHONES. FLUTES Į 
su "cases” — $35.90, $37.60, J
3*45.00 ir $15.00. Visi garantuoti l 
lengvam grojimuL

KONCERTUI GU1TARAI, SPA- • 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, J 
SMULKOS. TENOR BANJCS — | 
$6.50, $3.50, $12.50 iki $35.00. i
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, { 
$125.00 ir $15«.C0. BASO UŽ- 
DENGAJLAfi — $13.00. SMIČE-
LIAI 8MUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $1.00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virū- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50, 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi joms palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarine- 
I tams, Triūboms. Sazapbones ir 

taipgi Smulkoms ir Guitarama
GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 

014 MaxweU 84., Chicago

I 
t

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyr5”. Iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930

TsL CANal 6122

DR. BIEŽ1S

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

AS8OCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
MVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

i

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Ofiso teL VIRginia 0036 
Reaidencijog teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5-8:30 F. ]£

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921.
Eea: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 0257
Ree. teL: PROspect 8659

DR. P. Z. ZAIAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reridendja: 6600 8o. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 P-P- 

6 iki 9 v*l. vateam.

TaL YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran- 

į komis.

&

V,

STOSIĄS — BRUšIAI 
POPIERĄ APKARI’OM DYKAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

1917 S. Halsted St
Phone: CANAL 4866 Greitą Palengvinimą 

nuo HERNIA arba 
PATRŪKIMO

— teikia — 
SYK ES

PATARNA
VIMAS!

— kuria — 
Specializuoja

Tame!

J
r

i
PIUA Llf)ERAL EARMINGS

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

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED 8T.

—
*1 DR. G. SERNER

I 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’YS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OflMts ir Akinių DirbtnvS 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

>

LIETUVIAI DAKTARAI
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 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, III
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:50 v*L vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

Nebūkit rop»n- 
člotl n*r*n<UI« 
pakinkliai*. Gy
venkit lluo«l nuo 
patrūkimo Mdoa.

O I A L —
ISklrpktte šj skelbimų ir priduos 

kitę mums pirm S0 dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

I AMAM KATI N IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Tn-atmcntų. 

NfiRA. KO GERESNIO Už 

i&faa&tvice
Creator of Cuatnm Appllan<*w for n yra
8« 8. STATĖ, RM. »10, STA. 4IM 
Dally 1S A.M. TU Si Mm.. Fri. TI • P .M.

Haturdaz TU 1. Sunday t to «.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų Tiara gr- 
▼•nimul. Saugokite Ja*. leisdami 
liegeeminuoti Jaa moderaHklauata 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina 
vtoų akių Kempinių. ..

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4^04 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sektu. tik ausitariua.

DR; EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 00M 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak,; 
Penkti, fieftad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Rnlrvnadianiain pagal nadtaHmį

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

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

Split by PDF Splitter
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Alaska ir karas
Rašo Kun. A. Briška

Ir pas mus viskas 
nauja

Sunkiausi darbai nugalėti
Svarbiausi darbai buvo — 

statyba bazių, orlaiviams sto 
čių, kareivinių. Civiliai ir 
kariuomenė greit ir gerai 
atliko apsigynimo darbus. 
Kur nieko nebuvo, tik dyku
ma, šiandie yra geriausios 
bazės ir orlaiviams stotys. 
Kareivinės tęsiasi per my-1 
lias ir vis daugiau statoma. 
Dirbama be pertraukos die
ną ir naktį; žiemą ir vasa
rą. Kertami miškai, sunkve
žimiai su įvairia medžiaga 
laksto į statybos vietas die
ną ir naktį. Įvairiose vieto
se, kur pirmiau retai kada 
žmogus atsilankydavo, šian
die nemažas žmonių judėji
mas. Iš jų kyla aukštyn į 
Alaskos padanges bombane- 
šiai ir kitokie karo lėktuvai. 
Laisvi nuo pareigų ir darbo 
kareiviai prie radio klauso 
pranešimų iš karo lauko. Ap
ginklavimas Alaskos buvo 
taip skubotai vedamas, kad 
reikia tik stebėtis. Nežiūrint 
Alaskos atstumo nuo J. A. 
Valstybių ir blogo susisie
kimo, kariuomenė buvo grei
čiau pristatoma, kaip kad 
pirmiau manyta. Neseniai 
menkai žinoma šalis, šian
die yra žinoma ne tik kari
ninkams, bet ir civiliams 
žmonėms. Prasidėjus karui, 
visose tinkamose vietose ir 
Aleutian salose įrengtos or
laiviams stotys ir submari- 
nams bazės.

Nuo Alaskos į Japonijos 
pusę eina ruožas salų ir sa
lelių kurios 
tian.
dens kyšo j a 
ir milžiniški 
sudarydavo 
laivų plaukiojimui. Tose vie
tose praeityje daUg laivų 
yra sudužę ir žuvę. Kai ku
riose vietose vanduo yra la
bai sriaunus, taip kad ma
žesnį laivelį greit pagauna 
srovė ir užmetus ant pavo
jingos vietos sudaužo. Daž
nos miglos taip pat yra tik-1 
ra jūrininkų nelaimė. Karui j 
prasidėjus buvo kreipta dė
mesio į tai. kad kiek galima 
mažiau nelaimių įvyktų su 
plaukiojančiais laivais Alas
kos vandenyse. Darbas buvo 
pavestas jūrų krantų sargy-

Tame

bai, kuriai atėjo į pagalbą 
vietos žvejai ir tų ženklų 
statybos darbas pavojingo
se vietose sėkmingai varo
mas pirmyn. *

Hartford, Conn.
lio 27 d. metinis

. piknikas pavyko, 
prel. Ambotas ir
komisija dėkoja visiems ir 

į visoms, kurie tik kokiu bū- 
iKada kraštui gręsia pa

vojus, tada ir tokie darbai, 
kurie ramiu laiku išrodė ne
galimi, pasidaro galimi. Tai 
įrodo Alaskoje nuveikti dar
bai.

— Birže- 
parapijos 
Klebonas 
rengimo

I

Alaska sausžemiu su U. 
S. valstybėmis neturėjo jo
kio susisiekimo. Tiesa, yra 
pravestas Kanados gelžke- 
lis į vakarus iki Prince Ru- 
pert, bet ir šis ruožas maža 
reikšmės turėjo pristatyme 
medžiagos bazių statybai. 
Beveik visa statybai me
džiaga, kariški pabūklai ir 
amunicija buvo iš Seattle 
jūromis. Mažai apgyventa, 
Alaska neturi ganėtinai tin- į 
karnos medžiagos skubotai 
statybai bazių, tad beveik 
visa geležis, plienas, cemen
tas, lentos ir amunicija bu- 

i vo gabenama iš U. S. Dar
bininkai, kar i u om e n ė ir 
maistas buvo sykiu gabena
mi kupinai prikrautuose lai
vuose. Alaskoje mažai tin
kamų kelių, dėl to į kai ku
rias vietas medžiaga buvo

vadinasi Aleu- 
salyne iš van- 
mažos salaitės 
akmenys, kurie 
didelį pavojų

HELP WANTED“DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS PL'IKI PROGA

DĖL
MERGINU IR MOTERŲ

Dirbant draugiškoj retail krautuvėj. 
Mes išmokinsim jumis įdomi, par
davimo darbą ir pradėsim su gera 
alga. Atsišaukite tuojaus.

NEISNER BROS., INC. 
1343 Milwaukee Avė.

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMEMT

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-9489

Į

H ET .P VANTED — VYRAI

GELBĖKIT 
AMERIKAI

LAIMĖTI
t

HELP WANTED — MOTERYS

VEITERKŲ
REIKIA

4

MERGINOS
IR

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan RAI.

du prisidėjo prie pikniko 
pasisekimo. Dovanoms bu
vo paskirta $50.00 Defense 
Stamps, arba pinigais.

Rugpiūčio mėnesį mano
ma suruošti metinį parapi
jos naudai karnivalą. Per
nai tokio kamivalo nebuvo, HOUSEMEN ir LABORERS 
O, kiek tenka girdėti, Žmo- ' Reikalingi. Patyrimas nereikalinga, 

nės pageidauja, šiuo metu 
žmonės negali bet, kur iš
važiuoti, dėl to nori vietoj dirbtuves pagelbininkam 
turėti DramOSTU laisvam lai- Pastovūs darbai su proga įsidirbimo.

r Dieną ir nakti šiftai. Patyrimas
kui praleisti.

1 Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BE ACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

OPERATORIŲ
Prie single needle mašinų. Gerą pra
dinė mokestis, pastovūs darbui. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI; BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

MERGINOS
ITžsidirbkit $26 j savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHVTNN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720

MOTERYS
Stokit Į

KOVĄ
Pagelbėkit Gaminti

SVARBIAS
KARO DALIS

Mūsų Kareiviams Reikia

DABAR

Iš Raudonojo Kryžiaus 
vieneto veiklos

Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyrius smarkiai vei
kia. Pastaruoju laiku nuta
rė pirkti Blood Donor’s au
tomobilių, ant kurio bus už
rašyta: “The Lithuanian 
Group of the American Red 
Cross of Hartford”. Auto
mobilius jau nupirktas, tik
tai reikia surinkti aukas iš 
Hartford ir apylinkės lietu
vių. Pirmininkė Valerija 
Kaunietytė praneša, kad au
kų turi iki 422 dol. Auto-

nereikalinga. 100% karo darbai da
bar, bet mes gaminsim ta patį pro
duktą ir po karo. Viršlaikis, apmo
kamos atostogos po vienų metų 

i tarnybos. Ligoninės, gyvasties, ligos 
ir nelaimės apdrauda. Atsišaukite j 
Personnel ofisą.

1409 S. CICERO AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

pristatoma lėktuvais. Kaip į mobiIiau3 įteikim0 iški]m&
žinome iš jau tilpusių mano 
straipsnių, Alaska yra ne
paprasta šalis oro srovės 
atžvilgiu, 
nuo 
esti 
nas 
mo.
nukasti ir išgrįsti akmeni
mis prieš pradėsiant darbą. 
Pasitaikydavo, kad nuolati
nis lietus sugadindavo 
mentu išlietą vietą pirm 
gu ji sukietėdavo.

Pietinėje dalyje 
nuolatinio lietaus žemė 
permirkusi, kad purvi- 
siekdavo 15 pėdų gil.u- 
Visą tą purvą reikėjo

DARBININKŲ
Dirbtuves darbams. Svarbioj pra
monėje. 4 8 vai. savaitėje. Laikas ir 
pusė virš 40 valandų. Pradinė rata 
70c — po mėnesio 75c. Jei dabar 
dirbate prie svarbių darbų neatsi
šaukite. \

BARRETT DIVISION
ALLIED CHF.MICAL & DYE CORP.

2800 S. Sacramento

dr. Edvardas

ce-
ne-

DARBININKŲ
REIKIA

Dieną ir Naktį šiftai
100% KARO DARBAI

Laikas ir pusė už viršlaįkį. 
Atneškįt prirodymus pilietybės.

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

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

NAUJA DIRBTUVE 
VELTUI GYVYBES APDRAUDA 

NELAIMES, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA 

PATOGŪS POILSIO 
KAMBARIAI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ
Dabar dirbančios prie svarbių 

karo darbų nebus priimamos.

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
LunchrcKz" iT~:on Station

200 — MOTERŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA
ĮVAIRŪS DIRBTUVES DARBAI 

KAIP TAI UŽ— 
INSPECTION 

MAŽINU OPERATORIŲ 
ASSEMBLERS

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

Atsineškite Pilietybės Įrodymus
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

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

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

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

200

VYRI' — MOTERŲ 
NAKTIES PORTERIU 

VALYTOJŲ NAKTIMIS
maisto krautuvėje.

6
savaitėje, $22.50. Moterų 
naktimis, 42 vai. savaitėje.

Dirbti" didelėje
Taipgi Bake shop pagelbininkų. 
dienos 
valytojų
$18.50.

HILLMANS
2434 W. Devon.

NORI PIRKTI

I

I

AA
ANDREJUS

Gyveno 2320 
Mirė Liepos 7 
vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Vil
niaus apskričio. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame naliūdime: 
moterį Oną (po tėvais Stadal- 
nikaltė); 3 dukteris Oną Ma
lakauskiene žentą Petrą ir 3 
ar.ukus. Julia Saldai žentą 
Ervin ir anūkę. Agotą Rui- 
bienę ' žentą Antaną ir anūkę, 
sūnų Andriejų: ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko 2 brolius ir 
seserį.

Kūnas pašarvotas I^acha- 
wicz koplyčioje, 2314 West 
23rd Place.

laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Liepos 10d. 1943m. Iš koply
čios 8:30 vai. rvto bus atlydė
tas Į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j ftv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris. Duktrrp, 
Sūnus. žentai. Anūkai, 

ir Giminės.
Lai d. direkt. Izwhawicz ir 

Sflnal. Telefonas Canal 2515. 
achawiorius:LlIa,uest m m m

MILIAUSKAS
W. 23rd Place.
d.. 1943. 6:50

įvyks mokykloje liepos 25 
d. 3 valandą popiet. Kalbės 
prelatas Ambotas, kunigai 
Vilčiauskas ir Kripas, V. 
Čekanauskas, adv. Pranas 
Mončiūnas,
Krikščiūnas, gub. arba jo 
atstovas, majoras, arba jo 
atstovas, atstovas iš Hart
ford Blood Donor’s centro, 
Mr. Batterson.

Automobilius bus vartoja
mas Hartford mieste ir a- 
pylinkėje Blood Donor’s cen
tro reikalams.

Taigi, Hartford ir apylin-

i
I

Mums Reikia Vyru
Sveikų — pilti aluminum meta- 

' lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirs pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patvrimas Nereikalinga. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetic Rubter)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

MateriaI Handlers
48 iki 60 vai. savaitė.

Laikas ir pusė po 40 vai.

VICTOR GASKET CO.
5750 Roosevelt Rd.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR

Noriu pirkti batų taisymo mašiną. 
Kas turi parduoti prašome praneš
ti. Ateikite 7 vai. vakare.

ANTANAS Kl'NICKAS
2134 W. 23rd Place

\

&
MACHINE 

CORP.

sala
Lisiansky saloje, Havajų 

salyne, 1,100 mailių 
vakaruose nuo
prekinis laivas paliko 
zuikių, 
ginosi. 
ir kas 
zuikiai

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP. 
2742 W. 36th PLACE

, NAKTIMIS SARGAS ir taipgi už 
džanitorią prie lengvų dąrba>, Vidur

i amžiaus. 7 naktys j savaitę. Geros 
‘ sąlygos ir mokestis.

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

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

šiaur- 
Honolulu, 

ten 
Zuikiai greitai dau-

Jie suėdė visas žoles 
ten buvo ir paskui 
mirė iš bado.

Girtuoklis už degtinę ati- r- ■ ■ — - - -

duoda: pinigus smuklinin-Į kės lietuviai, visi aukokime, 
kui, sveikatą ligai, o sielą 
velniui.

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

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

nes tai gražus tikslas!
Žinutės

Mykolas Kripas, baigęs 
Hartford High School, šio
mis dienomis išvyko į Wes- 
lyan University, Middletown. 
Conn. Jisai nori tapti gydy
toju.

100% DEFENSE DIRBTUVEI 

Alumin'.m Furnace Vyry 
Brass Furnace Vyrų 

Darbininkų 
Shipping Clerks 

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

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

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

A. H. ROSS & SONS
1229 N. P.ranch St.

(Division St. netoli Elston Avė.)

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius boksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRAI IR MOTERYS

SKAITYKITE “DRAUGĄ

Kiek išleista
Chicagos miestas per pa

skutinius septynis metus be
darbių ir sunegalėjusiu žmo
nių šelpimui išleido $184,- 
000,000.

OFISO VALANDOS:
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet 

Sekmad. 9 ryto iki 2 popiet.

MERGINOS IR MOTERYS

Zigmontas Gailiūnas lan
kęs Tufts Dental School, mo 

j kinasi kariuomenėj. Dabar 
I jis jau 2nd Lieutenant.

Jurgis Chester iš Broad 
Brook išvyko profesoriauti 
jūrų oficieriams į Drew U- 
niversity, Madison, N. J.

TUOJAUS REIKIA 
DARBININKŲ

All-around maintenance (pataisy
mui) vyro kuris moka kiek nors 
karpentervstės ir tt. ir taipgi dve- 

. jų skalbykloi motoru prie mangle 
darbų ir moterų prie apvalymo 
kambarių. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, geros darbo sąlygos. 
Atsišaukite į—

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

SHEET METAI, DARBININKAI — 
SHEET METAI. P AGELBININKAT. 
Puikios darbo sąlygos. 40 valandų 
į savaitę, laikas ir pusė už viršlaikį.

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

MEDŽIO DIRBSIĄ!
Reikalingi. Stickers. 
sawyers. Routers, _
hands. Gera mokestis, pastovūs 
bai. Atsišaukite J

KROLL BROTHERS
1801 S. Michigan Avė.

Trimmors. Rip 
Boring markine 

dar-

DĖL
100% KARO DARBŲ 

IR 
PO-KARO DARBŲ

Norinčios dirbti ir išsilavinti 
dingą ateities radio amatą. Darbas 
ir mokyklos pamokos lygaus stovio 
su geriausiu pasiūlymu pripažintų 
radio kolegijų be jokio 
studentėms. Darbai randasi 
čioms sritims:

Assemblers 
Cable Makers 

Wirers 
Solderers 
Riveters 

Radio Line Inspectors 
Sbcet Metai Inspectors 

Pre-Testers 
Packers

Gerai pienuotas pamokų tvarkymas 
pagelbės toms kurios kvalifikuos 
įsidirbti į daugiau atsnkomingesnes 
vietas su aukštesne rata mokesties.

ATSIŠAUKITE Į—

THE HALLICRAFTERS CO.
2611 S. Indiana Calumet 1600

nau-

iškaščio 
sekan-

I HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS
MOTERYS

Gėlės karo fronte
Havajų moterys pirmiau 

gamino įvairių gėlių vaini
kus, ir juos uždėdavo sve
čiams ant kaklo kaipo vai
šingumo ženklą. Dabar Ha
vajų moterys iš tų gėlių ga
mina kamoflažo tinklus nau
doti kariškose apylinkėse.

Vengia vandens
Kai kurios beždžionės mo

ka plaukti vandenyje. Ta
čiau dauguma beždžionių 
vengia vandens kaip ugnies.

Naujas žygis prieš 
juodą mėsos rinką
E. O. Pollock, Great Lakęs 

regionai director for the 
Food Distributnon Adminis- 
tration, pereitą antradienį 
paskelbė, jog pradėtas nau
jas žygis prieš juodąją mė
sos rinką.

Bus ištirta Illinois, Wis- 
consin, Indiana, Michigan ir 
Ohio valstybėse bučeriai ir 

K gSl.“ skerdimo vietų operatoriai,
ar jie tuo bizniu verčiasi pa
gal kvotą. Bus ištirta ar jie 

_____ vertės tuo bizniu 1941 ir 
REMKITE “DRAUGĄ” 1942 metais.

Daug nerviioty vyru
Washington, D. C. — 23% 

nepriimamų į armiją vyrų 
iš baltųjų gyventojų yra ne
tinkami karo tarnybai dėl 
nervų ir protinių defektų 
(trukumų). Iš 2,870,000 ne
tinkamų vyrų, baltųjų ir 
negrų, 657,200 buvo dėl pro- 

Į to ir nervų trukumų.

nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai

VYRŲ 
MOTERŲ

HIGH SCOOL 
VAIKINŲ

Virš 16 Metų 
Nesveikų Darbininkų

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

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
Galima sutvarkyti darbo valandas 
jūsų patogumui.

INTERNATIONAL
Tag & Salesbook Co. 

319 N. Whipple St

*
Reikalingos rinkti uogas. 45c 
vai., laikas ir pusė už viršlaįkį.

JOHN SEXTON & CO.
500 Orleaną St.

i

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Patyrusių prie single needle 
DIENĄ IR NAKTĮ DARBAS 

Naktimis šiftas nuo 
4 popiet iki 10 vak.

Atsišaukite kasdien po 8 ryto 
CHICAGO RAVHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston Avė.

Gintaras
Manoma, kad gintaras, 

kuris yra susidaręs iš tam 
tikrų medžių sakų (kai kas 
sako, jog iš pušų sakų), yra 
maždaug 600,000 metų senu
mo.

MERGINOMS
MOTERIMS

100% KARO DARBAI
1 Prie lengvų Machine shop darbų. 
Patyrimas nereikalingas. Laikas

I ir pusė už viršlaikį. Atneškit pri
rodymus pilietyliės.

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

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

JAUNOMS MERGINOMS 
LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

Mes išmokinsime jumis. Pastovūs 
ir svarbūs darbai. Atsišaukite j 
UNIFORM PRINTING ft SUPPLV 

351 W. Chicago Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popferl-— •__»------ — j .. __ |___ .
Urnas. Dieną ir naktj Šiftai? AtsiSau-

I 6

nlus baksus. Reguliaria algos pakė- 

kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto IkJ 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

—

Geri plaukikai
Drambliai yra geri plau

kikai. Jie savo nosį (šnarp- 
les) iškėlę gali kvėpuoti bū
dami ir po vandeniu.

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

MEDINAH CLUB
505 N. Michigan Avė.

REIKALAUJA 
SKALBYKLOS DARBININKŲ 

TARNAIČIŲ 
HOUSEMEN

GERA MOKESTIS — MALONIOS 
DARBO SĄLYGOS — ATSIŠAUKIT 

TUOJAU
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

<134 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays

A member of the Catholic Press Association
' Subscriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma  ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, :r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos.

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

karo, iš pasalų.
šešerius metus japonų militaristai p ra
gavo imperialistinį troškimą — pasi- 

Netikėtai užpulti kiniečiai

KinŲ-japonų karo šešeri metai
1938 metais liepos 7 d. Japonijos imperializmas pa

kėlė savo galvą ir jos militarinė mašina pasijudino prie 
karo nepasiruošusios Kinijos link. Kinija buvo užpul
ta nepaskelbus

Lygiai prieš 
dėjo realizuoti
daryti Azijos viešpačiais, 
smarkiai gynėsi. Tačiau, nebūdami prisirengę, neturė
dami pakankamai karui reikalingų pabūklų, negalėjo 
atlaikyti gerai prirengtos, moderniškos japonų karo 
mašinos. Japonai veržėsi Kinijos gilumon, naikino jų 
miestus, sodybas. Bet, nepaisant veik nenugalimų sun
kumų, kiniečiai kariavo, nepasidavė. Japonams, turbūt, 
nė į galvą neatėjo klausimas, kad neorganizuoti ir V ne
kultūringi” kinai galėtų prieš juos atsilaikyti. Bet Ki
nija, matydama prieš savo akis milžinišką pavojų, su
vienijo visas savo galimas jėgas ir tiesiog stebėtinai 
laikėsi. Kariuomenė neparuošta, ginklų trūko, krašte 
skurdas ir kai kur badas, o vis tik užpuolikui pada
rydavo tiek nuostolių, kad jų karo mašina tarpais ge
rokai sušlubuodavo.- Kinija plūdo kraujuje, ašarose, 
skurdo ir badavo, tačiau garbingai kariavo per išti
sus šešerius metus. •

Toksai jos laikymąsis, suprantama, buvo jos garbės 
dalykas, tačiau nepaprastai naudingas dabartiniams 
sąjungininkams kare prieš nacių, fašistų ir japonų 
kombinaciją. Ir aiškinti, berods, nereikia, kiek sun
kesnė šiandien būtų jungtinių tautų padėtis, jei Kinija 
būtų pasidavusi Japonijos militarizmo siekimams. A- 
merikos teritoriją japonai būtų užpuolę daug anksčiau 
ir užtikę mus dar labiau nepasiruošusius. Jie būtų 
puolę ir Sovietų Rusiją. Kiniečių laikymąsis juos įklam
pino taip, kad jie kitus savo žygius buvo priversti ati
dėti tolimesniam laikui, o Rusijos pulti visai neišdrįso.

Genialusis Kinijos vadas generalissimo Chiang Kai- 
Shek dabar šviesiai žiūri į savo krašto ateitį ir nė kiek 
neabejoja apie jungtinių tautų pergalę, šešerių metų 
karo sukakties proga, jis pareiškė, kad 1945 metais 

! Japonijos militarizmas bus sutriuškintas. Įžengiant į 
septintuosius karo metus, pergalė seks pergalę ir taip 
visa ašis bus į šmotelius sudaužyta. Kai-Shek atsilie
pia į visų jungtinių tautų žmones visokiais būdais rem
ti Prezidento Roosevelto ir Premiero Churchillio nuos
prendį vesti karą lygiu smarkumu ir prieš Japoniją 
ir Europos frontuose. Iš savo pusės, kinų armija pa
žadanti ir toliau kariauti dideliu ryžtingumu ir aukotis.

Kinijos vaidmuo sąjungininkų tarpe yra labai svar
bus. Tai mato visi. Ir po pergalės Afrikoj, plačiau atsi
darant keliams, Kinija gaus daugiau paramos ir ji ne‘ 
tik išvys japonus iš savo krašto, bet visą diktatorių 
ir japonų militaristų ašį padės sudaužyti.

Kiniečiai, be abejonės, akylai seka gen. MacArthuro 
karo žygius Pacifike. Jie džiaugiasi jo daroma pažan
ga ir pasisekimais. Tai juose kelia viltis ir ryžtingumą. 
Jie dabar aiškiai mato, kad Roosevelto-Churchillio pa
žadai nebuvo tušti. Jungtinės tautos karą veda lygiu 
smarkumu visuose frontuose. Ir tai užtikrina greites
nę pergalę ir taiką, kurios visi laukia, o ypač laukia 
Kinija, nes ji ilgiausiai velka, kruviną karo naštą.

po 25 svarus grūdų kiekvienam šeimos, nariui. Grūdus 
malti namie griežčiausiai draudžiama. Ir sviestą na
mie daryti esą draudžiama.

Bet Baltijos valstybės skaudžiausiai pergyvena ūki
ninkų deportavimą į Vokietiją, iš kur nieks nebesu
grįžta, nieks laiško iš ten nebeparašo. Vien tik iš Lie
tuvos esą išvežta Vokietijon 250,000 žmonių. Vežami 
žmonės ir Estijon, nes tai esąs Leningrado frontas ir 
dėl to jie ten verčiami dirbti prie fortifikacijų baisiose 
darbo sąlygose.

Pranešama ir apie tai, kad Baltijos kraštai koloni
zuojami. Tarp vokiečių kolonistų ir ūkininkų įvyksta 
dažni susirėmimai. Kaune ir Mariampolėj įvyko de
monstracijų, iškeliant šūkį — “Šalin su vokiečiais”. 
Smarkiai veikia partizanai. Dygsta slaptos organiza
cijos, kurių tikslas kovoti prieš okupantus.

Tokį tai vaizdą iš Baltijos paduoda Overseas News 
Agency. Vaizdas skaudus ir liūdnas. Galima suprasti 
kokias kančias kenčia Lietuvos žmonės. Iš jų atima
mas veik paskutinis duonos kąsnis. Daug ūkininkų 
turi palikti savo ūkius ir vykti į Vokietiją sunkiems 
darbams, neturint teisės prie savo nuosavybės, nebe
turint teisės net į savo kraštą besugrįžti.

Šis baisus vaizdas turėtų kelti mumyse dar daugiau 
ryžtingumo didinti Amerikos karo pastangas, kad grei
čiau naciai būtų nugalėti ir Lietuva išlaisvinta.

Vydūnui 75 metai amžiaus
t

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis “Studentų žodžio” 
No. 4-tame rašo apie mūsų didįjį tautos rašytoją ir 
veikėją Vydūną, nes šiemet jam suėjo 75 metai am
žiaus.

Vydūnas, kurio tikroji pavardė yra Vilias Storastas, 
gimė 1868 metų kovo 22 dieną Jonaičių miestely, Šilu
tės apskrity, Klaipėdos krašte. Jo tėvas buvo protes
tantų pastorius misijonierius. Iš mažens Vydūnas bu
vo labai silpnos sveikatos. - Pirmuosius mokslus gavo 
iš tėvo, iš kurio pramoko graikų ir lotynų kalbų. Pas
kui ruošėsi mokytojų seminarijoj ir nuo 1888 metų 
pradėjo mokytojauti. Nuo 1892 m. ligi 1912 metų dir
bo Tilžės vidurinėje mokykloje. Vasaromis iankė Greifs- 
waldo, Halės, Leipzigo ir Berlyno universitetus. Nuo 
1895 veikliai dalyvavo tautiniame darbe, organizacijo
se. Jis buvo vienas iš lietuvybės šulų Prūsuose.

t ' l-

Pirmą veikalą Vydūnas parašė 1898 metais. Buvo tai 
“Pasiilgimas Veldėtojo’’, išspausdintas tik po bemaž* 
40 metų. Rašė dar smulkesnių komedijų, kol priėjo prie 
vieno iš svarbiausių savo veikalų — “Prabočių šešėlių”, 
kurie buvo išspausdinti 1908 m. Antras'pagrindinis Vy
dūno kūrinys yra “Amžina Ugnis”. Prie stambiųjų jo 
knygų priklauso ir “Pasaulio Gaisras“ (1928). Yra dar 
parašęs nemažą skaičių kitų smulkesnių ir didesnių 
dramų ir misterijų, kaip ‘Vergai ir Dykiai“, “Likimo 
Bangos”, “Jūrų Varpai “žvaigždžių Takai”.

Greta dramų eina Vydūno filosofiniai-moraliniai raš
tai: “Mirtis ir kas toliau?”, “Slėpingoji žmogaus didy
bė”, “Visatos Sąranga“, “Mūsų Uždavinys”, “Tautos 
Gyvata“ ir t.t.

Parašė vokiečių kalba knygą apie vokiečių ir lietu
vių santykius per 700 metų. Šį veikalą naciai 1934 m. 
konfiskavo.

Vydūnas leido taip pat laikraščius savo mintims 
skleisti: tai “šaltinis“, “Jaunimas“, “Naujovė” ir 
“Darbymetis”.

1929 metais Vytauto Didžiojo universitetas Vydūnui 
suteikė garbės daktaro laipsnį.

1938 metais vokiečiai jį buvo įmetę į kalėjimą. Už
sienių spaudoj apie tai plačiai pasklidus, naciai Vydū
ną paleido.

Ligi paskutinių laikų jis gyveno Tilžėje. Apie da
bartinę jo padėtį jokių •žinių negirdėti.

Ketvirtad., liepos 8 d., 1943
—.... „ ...... . ,Msa

Amerikoj lenkų taryba 
šių metų birželio 1 d. pa
siuntė Prezidentui Roosevel- 
tui prašymą paveikti Mask
vą, kad ji išleistų iš Rusi
jos lenkus tremtinius ir at
sisakytų pretenzijų į Len
kijos dalį.

Laiške primenama, kaip 
1939 m. sausio mėn. Hitle
ris siūlė Lenkijai prisidėti 
prie Vokietijos ir pulti So
vietų Rusiją, bet Lenkija su 
tuo nesutiki).

Bet kai tas pats Hitleris 
pasiūlė Sovietų Rusijai drau 
ge su juo pulti Lenkiją, Ru
sija tą propoziciją priėmė.

•
Lenkų taryba sumini fak

tą, kad tuomet, kuomet Len
kija viena kariavo su nely
giomis priešų — vokiečių 
jėgomis, Sovietų Rusija vi
sai netikėtai, nepadariusi jo
kio perspėjimo, ją užpuolė.

Tai buvęs smogimas pei
liu Lenkijos nugaron.
, Taip pasielgta nepaisant 

lenkų-rusų nepuolimo sutar
ties.

•
Toliau lenkai tarybininkai 

atpasakoja didelius Lenki
jos tremtinių Rusijon var
gus, primena, kad apie pusė 
milijono jų jau išmirė.

Laiške Prezidentui jie 
veik neabejoja, kad 10,000 
lenkų karių tikrai buvo iš
žudyta.

Lenkų raštas yra stiprus. 
Tik jį gerokai susilpnina pa
brėžimas, kad, girdi, Lenki
ja niekuomet nėra sulaužiu
si sutarties su kita valsty
be.

Čia tai jau aiški netiesa.
Pasaulis gerai žino, kaip 

Lenkija pasielgė su ta su
tartimi, kurią ji pasirašė su 
Lietuva 1920 m. spalių m. 
7 d.

Po dviejų dienų šią sutar
tį Lenkija sulaužė.

Tuo metu ji pasielgė su 
Lietuva taip, kaip 1939 m. 
Rusija su ja pasielgė.

Skaudi Baltijos kraštų padėtis
Overseas News Agency paduoda per Maskvą atėju

sių žinių iš Lietuvos. Jas praneša Ovadi Savich liepos 
5 d.

Pirmoje vietoje pranešama, kad Baltijos valstybių 
žmonės net aštuoniasdešimta nuošimčių žemės ūkio 
produktų turi skirti įvairiausiems okupantų taksams 
padengti, ūkininkams nevalia esą laikyti daužiau kaj

T

[ SPAUDOS APŽVALGA ]
-

Bijo "savųjų"
“Amerika” rašo:

“Bolševikų spauda paskutiniu laiku turi nemažai 
paleckinių asmenų straipsnių apie gyvenimą Rusi
joje, apie tariamus raudonosios armijos lietuviškus 
dalinius ir pan. Tai propaganda raštu. Bet įdomu, 
kodėl buvę Lietuvos pavergėjai nedrįsta vesti propa
gandos gyvu žodžiu?

“Gyvam žodžiui skelbti jie galėtų lengvai atsiųsti 
iš Rusijos kad ir patį Paleckį, ar Girą, ar Cvirką, ar 
Venclovą. Jie to nedaro, nes... bijo. Jie nepasitiki, kad 
šie asmens, atsidūrę laisvės krašte, išliktų tokiais, 
kokiais jie šiandie skelbiasi ar yra skelbiami. Todėl 
čia yra atsiųstas toks Rotomskis, kurs Lietuvos gy
venime jokios reikšmės neturėjo.”

(Iš “Draugo”, 191$ metų 
liepos 8d.).

Pasmerkta miriop 2,000 
karių... Keliuose Vengrijos 
miestuose sukilo prieš Aus
tro-Vengrijos vyriausybę ke 
Ii kariuomenės garnizonai. 
Du tūkstančiai kareivių pa
smerkta mirti. Revoliucinė 
dvasia plinta visame kraš
te.

•
Amerikiečių laimėjimas.... 

Iš Prancūzijos karo fronto 
pranešama, kad narsūs a- 
merikiečių kareiviai mūšiuo
se ties Mame supliekė vo
kiečius.

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD, KRYŽIUI!

UNIJAI TAI NEPATINKA

“Draugai Acme photo
Vieną savaitę moterys vąiruotojos išvežiojo pieną. 

Kompanija buvo patenkinta, bet Pittsburgh, Pa. unija 
atsisakė duoti korteles Miss Iris Cantwell (kairėje) ir 
jos brolienei Mrs. Martin Cantwell.

KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS
(Pabaiga)

Lietuvos meilės 
apdainuotoJas .•< n ■ r.

Ks. Vanagėlis turėjo tik 
20 m. amžiaus, kai sukūrė 
tą savo nemirštamą dainelę 
“Kur banguoja Nemunėlis”. 
Keletą metų ji keliavo iš 
lūpų į lūpas ir tik 1887 m. 
buvo pirmą kartą atspaus
dinta katalikų laikraštyje 
“Šviesa”. Bet šiaip kai ku
rie Ks. Vanagėlio raštai jau 
pirmame slaptame lietuvių 
laikraštyje — “Aušroje” 
buvo spausdinami. Jo poezi
ja, tai Lietuvos apdainavi
mas.

— Graži žemė ir dangus...
Lietuva — tai kraštas 

mūs! — mėgsta jis kartoti.
Kitų tautų, kaip, pvz., če

kų, atgimimas jam kelia 
nuotaiką ir jis jų garbei net 
eilėraščius rašo, o čekų dai
nelė “Kde domov m u j?“ 
jam net davė įkvėpimo pa
rašyti lietuvišką dainelę: 
“Kur namas mūs? Kur kraš 
tas mūs?”. Jis taip jautrus 
Lietuvos vargams ir juos 
šitaip išrokuoja;

Taip... pančiais sunkiai 
suvaržyti 

Jie braukia ašaras kar
čias, 

Ir baudžiavos takais va
ryti 

Didžiausias kenčia jie kan 
čias.

Jis taip atjaučia sunkią 
lietuvio tremtinio dalį, kad 
į jo lūpas moka įdėti šį gra
žų posmelį apie išsiilgimą 
Lietuvos:

— Kaip be vandens miršt 
žuvelė,

Be rasos kaip džiūst žo
lelė, —

Be tavęs širdis taip džiūs
ta 

Sveikos dienos mano žūs- 
. u-

Jis taip labai džiaugėsi 
atgauta Lietuvos nepriklau
somybe. — kad lietuvis sa
vo tėvynėj pasidarė šeimi
ninkas:

-- --------- - -- -----“T-T"

— Vaikų nelenkins mum* 
lenkomanas,

Sielos nekreips mums jau 
vokietis,

Neslėgs mūs rusas, slėgė
jas senas,

Sibiran, Viatkon nebeva
rys!

Tą posmelį jis, matyt, 
taip mėgo, kad ji randame 
pakartotą kokius tris kar
tus jo įvairiuose eilėraščiuo
se.

Istorijėlė apie deimantą
Ks. V anagėlis rašė ir į~ 

vairių apsakymėlių, pasakė
čių. Ir čia atsispindi jo mei
lė tėvų šalies, noras para
ginti žmones šviesti, laiky
tis blaivių papročių, štai 
jis primena pasakaitę, kaip 
keleivis Ispanijoje radęs 
vaikus bežaidžiant dideliu 
spindinčiu akmenuku. Vai
kams jis buvo menkos ver
tės, jie keleiviui atidavė, o 
tas pažino, kad tai brangus 
deimantas. Taip, lygina Va
nagėlis, ir lietuvių kalba — 
jos gražumu žavisi moksli
ninkai, jos senumą vertina 
specialistai, o eiliniai žmo
nės jos brangumo nesupran
ta. Poetas gi net ragina tuos 
tėvus, kurių vaikai mokslo 
paragavę niekina tėvų kal
bą ir jos nesimoko, kad to
kiems ir valgio nepaduot, 
kol tėvų kaiba nepaprašys:

— Kas išsižadėjo mūsų 
kalbos, tegu išsižada ir mū
sų duonos!

Ko išmoko tarp svetimųjų
Didelę savo amžiaus dalį 

gyvendamas tarp lenkų, K. 
Vanagėlis jų įtakai nepasi
davė ir net labiau išmoko 
mylėti savo lietuvišką kal
bą, taip jis prisipažįsta vie
name eilėraštyje. Jo net kū
ryba vietomis taip artima 
liaudies poezijai. Sakysime, 
dainele virtęs jo eilėraštis:

— Oi žiba žiburėliai, oi 
dega liktorėliai:

Tai manęs laukia sena 
močiute

/Nukelta j 6 gusQ
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Vaizdelis iš Saleziečių veikimo Pietų
Amerikoj

I
T f

ĮSIKŪRIMAS NAUJON 
VIETON

Bo-
“20

Vienas iš neturtingų 
gotos priemiesčių yra 
De Julio”. Jame gyvena dau
giausia maži vertelgos, dar
bininkai, kurių daugelis už
siima plytų gamin_mu. Piy- 
tų pramonė čia yra gana iš
siplėtusi dėl to, kad pats to 
priemiesčio žemės paviršius 
yra nuklotas storu balto mo
lio sluoksniu. Tokiu būdu vi
sur čia matosi įvairių duo
bių, pakriaušių ir plytoms 
degti krosnių.

Maž daug prieš dešimtį i 
metų saleziečiai sumanė nu
savinti vieną žemės sklypą 
viršmineto priemiesčio gale. 
Įgijus buvo sulygintas že
mės paviršius ir paruoštos 
sporto aikštės. Sekmadie
niais pradėjo į tą vietą at
silankyti iš Centrinės Bogo
tos Kolegijos saleziečių 
moksleiviai. Besportuodami 
čia jie praleisdavo visą pa
vakarį. Vakare vėl grįždavo 
į kolegiją.

Šia vieta susidomėjo taip 
pat “20 De Julio” gyvento
jai. Jie pradėjo šventadie
niais lankyti sporto aikštes, 
nes 
mui buvo pasidariusi gana 
jauki: beveik visiškai at
skirta nuo miesto, apsodin
ta medeliais ir labiausiai 
pripildyta grakščiais jau
nuolių balsais. Sekmadienio 
rytais susirinkdavo netur
tingų vaikučių būrys. Buvo 
parengta tam tikra pastogė, 
kame šventadienių rytais, 
atvykęs vienas kunigas sa
lezietis, laikydavo šv. Mi
šias ir mokindavo vaikučius 
katekizmo. Neilgai trukus į 
tą vietą sugužėjo visi to

miesto kvartalo vaikučiai. 
Sekmadieniais čia jų prisi- į 
rinkdavo apie aštuonis šim
tus. Paskui visiems tiems, i 
kurie dalyvaudavo pamal- j 
dose ir katekizmo’ pamoko
se būdavo paruošiami bend
ri pusryčiai. Miesto ponios 
ir šiaip visi kiti gyventojai 
nešykstėdavo šiam gražiam 
veikimui šokolado ir duonu
tės bulkučių. Šventadienių 
rytais paskui vaikučių pra
dėjo rinktis ir suaugusieji j 
išklausyti šv. Mišių. Toje 
pastogėje t.k vos vaiku-

PAĖMĖ NAUJĄ SALĄ

čiams buvo vietos. Kiti už- ••Drauge" Acme pnort.

imdavo sporto aikščių žaly- Vaizdas iš oro Rendova salos, New Georgia grupėje, centrinėje Soiomons apylinkė- 
! 1 Si 1 C? • •J I r. 1 v/z\ i A ——   - — _ • •* . •• . ’ -nūs. je. Si saia laivo paimta Amerikos jėgų. Toji sala duoda Amerikai bazę, kuri yra pen-
■ — ..--—-J — 1____Klos manės nuo Munda, kur ranuasi japo nai.Atkreipė dėmesį taip pat 

ir m.esto 
speciaię 
sutvarkė 
aikštelę, 
vius etc. 1 
šio priemiesčio gyventojai 
rinkosi, bet ta.p pat iš visų 
Bogotos kampų pradėjo 
plaukti į “20 De Julio”. Vie
no kunigo saleziečio aktyvu
mo dėka buvo įsteigta kop- f____~ ~~ *\’~, _ . .r T tose inauguracijos apeigoselytele, pavadinta Vaikelio 
Jėzaus koplytėle. Tokiu bū
du dar 
traukė.

< valdyba: piavedė 
tramvajaus liniją, 

priešais esančią 
sutvarkė šaligat- 

Tuomet jau ne tik

trims metams, bažnyčia bu- Dangaus ir ž-mės Valdovu, 
vo uzba.gca ir pakankamai visa tai pamąsčius, net su
drengta, taip kad buvo gali
ma šventinti. 1941 metais 
Bogotos archivyskupas Ma- 
nuelis Gonzalez ją pašventi
no. Netrukus jai buvo su
teikta parapijos teisė ir nu
statytos ribos. Tuomet ir 
man pačiam teko dalyvauti

Lenkai ir kiti gaudo 
sijaudmi. Ten štai s.ciaiinių kiekviena neatsargu 
ir gamtos mokslų studentės,1 _ x v
ten kitur suklaupę įvairių musų spaudos žodi 
gimnazijų berniukai savo 
angeliška išvaizda priima 
Jėzų. Kūnas Viešpaties... lai 
saugoja tavo sielą amžina
jam gyvenimui... Neškit Jė
zų

Popiežių Taikos Principai" ir Lietuva

diena. Tas Vatikano raštas 
turi datą — 1917 m. vasa
rio 10 d. Antras į tą rinki
nį į‘rauk tas Lietuvą liečiąs 
dokumentas yra ištrauka iš

(LKFSB) Naujame doku
mentų rinkinyje “Principies 
For Peace”, kuriame sudė
ti popiežių Leono XIII. Pi
jaus X, Pijaus XI ir Pijaus
XII raštai bei kalbos, lie- Pijaus XII kalbos pasaky- 
čiančies taikos klausimus, t tos 1939 m. spalių mėn., kai 

naujai paskirtas min. prie 
Vatikano St. Girdvainis bu
vo atvykęs prisistatyti.

taikos klausimus, , 
yra dokumentų liečiančių ir 
Lietuvą: knygos 223 pus', 
įdėta ištrauka laiško popie
žiaus valstybės sekretoriaus 
kard. Gasparj; čia praneša
ma žemaičių diecezijos vys
kupui Karevičiui apie Be-; 
nedikto XV sutik iną, kad 
visame katalikiškame p s sau 
lyje būtų pravesta Lietuvių

Ne
daug 
nors mažiau mokslo turėda
mas, moka jį pr:/aikinti gy
venime. — Prof. Eretas.

tas laimingas, kurs 
žino, bet tas, kurs,

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVAKANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

DIRBTUVES t,.

Iš Londono pra
neša musų korespondentas, 
kad tenai “Dzien Polski” 
persispausdino vieno USA 
lietuvių laikraščio stiuips- 

ten toli į Universitetų nį, kuriame buvo kalbama a- 
ir matyti tūkstantines žmo- miesto kvartalą, į gimnazijų pie 
nių minias.

I
CORPUS DOMINI...
CUSTODIAT ANIMAM
TU AM...i

i Dabar jau antri metai 
je jaukioje ir visais atžvil-

užmezgimą kontaktų 
įaules ir į tas vietas, kame tarp lietuvių ir lenkų įetai- 
Jėzus yra retas svečias ir gų. Lenkų laikraštis tam 

ikame gal yra ‘nelaukiamas straipsneliui parinko ,ant- 
ir net išjuokiamas.

to- NETURTINGO MIESTO
KVARTALO VAIKUČIAI

Labiausiai ši bažnyčia su

i
i

•t

labiau tikinčiuosius 
Tuomet šventadie- 

ši vieta pasivaikščioji- niais buvo laikomos ketve- 
rios Mišios ir laikas taip su
tvarkytas, kad visiems būtų 
patogu išklausyti šv. Mišias 
ir prieiti prie Komunijos.
Miesto valdybos nusatymu. &iais pa.cog.oje bažnyčioje 
šventadienių rytais didelė yra laikomos šventadieniais nu°iatos apšviesta Vaikelio 
tramvajų dalis iš visų mies- astuonerios Misios: praside- Jėzaus statula ir dideliu pa
to ruožų važiuodavo į “20 da penktą vaiandą ir tęsia- veikslu Didžiajame A.tonu- 
De Julio”. Tada, sutikus ar- 
chivyskupui, saleziečiai pra
dėjo statyti bažnyčią, pava
dindami Vaikelio Jėzaus 
šventykla (Santuario 
Nino Jesus). Darbas 
sparčiai ir nepraėjus

dėl 
ėjo 
nei

SCREAMIKJG TOWARD 
AN INVASION OBJECTIVE/

aPOUNDofFATY

rrs GNOUGH 
<§B,W8&DNg 

TO PIRE FOUR 
37 MILLIMETER 
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ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

---------------------------- ( 
raštę “Glos Litwy” (Lietu- ; 
vos Balsas), lyg duodamas __ 
suprasti, kad “Lietuvos žmo |_
nės—su mumis”... Apskr.- 
tai laikraščių bendradarbia. M 
turėtų būti labai atsargūs. M 
kada rašoma apie santykius 
su kitomis valdybėmis. Lie- 
tuvą savon įtakon pajungt. 
besisteng.antieji kraštai 
tuos dalykus savaip nušvie
tę ne tik paduoda saviems 
skaitytojams, bet gali ne
mažai Lietuvos reikalui pa
kenkti pakišdami tokias ne
tikslias, neva lietuvių nuo
monę pareišk'ančias, infor
macijas įstaigoms, nuo ku
rių gali daug pareiti nau
joji Europos santvarka ii 
padėtis.

si (v.s kas naujai valandai Je su parašu “Jo reinare” 
išmušus prasideda kitos Mi- (Aš valdysiu) trauk.a vai
šios) iki pietų. Žmonės pra
deda rinkc.s, atvykę p.rmai- 
siais autobusais, 
penktą vaiandą. Visuomet laiminimui su šš. Sakramen- 
yra galįpiybes prieiti prie ^u. Po to yra jiems pritai- 
išpazinties. Yia išdalinama kytas pamokslėlis ir einant 
tūkstančiai komunikantų. Iš bažnyčios, jų pičių deka-

V.eną šeštadienio vakarą nal dalina po šoko.ado gaba- 
nuvykau į tą vietą padėti 
kunigams. Man buvo paves
tą visą sekmadienio rytą da
linti Komuniją. Po kiekvie
nų Mišių klebonas praneša 
mikrofonu, kad tie, kurie ei- kaiP pirmais įsikūrimo lai- 
na prie Komunijos, padary- kais yra laikomos šventos 
tų gretimas eiles bažnyčioje Mišios, dalinama Komunija 
nuo grotelių iki pat durų, ir pagaliaus po katekizmo 
Dėl žmonių gausumo, prie I pamokos suruošiami bendri 
grotelių būtų neįmanoma. 
Tą dieną pastebėjau jaudi
nančių ir gražių pavyzdžių.* 
Dar prieš penktą valandą 
yra laukiančių Komunijos.
Žmonės įvairaus
bet yra taip pat ir jaunimo, komi pamokslai ir kalbamos kimi Dievo ir tėvynės sunūs. 
Pastebėjau daug moksleivių mikrofonu bendros maldos, 
iš įvairių miesto dalių, ku
rie atvažiuoja tramvajais ir 
čia, toli nuo savo draugų ir 
gal taip pat nuo mokytojų, 
nuo tų, “kurie mus veda į 
gerą ’, kaip atsimenu kalbė
davome Lietuvoj prieš pa
mokas vieną maldelę, anksti 
rytą, kuomet miestas dar 
tebemiega ir kuomet tuo me
tu yra gana saldus miegutis, 
tie jaunuoliai ieško Jėzaus. 
Noras viską nugali, jokios 
kliūtys nesudaro sunkumo. 
Gal kad draugai nepavadin
tų kokiais pašiepiamais var
dais, jaunuolių širdys ištroš- 
kusios Dievo meilės, toli nuo»

j miesto triukšmo, jungiasi su

kučius. Cha jie susirenka iš 
viso kvartalo: žaidžia ir kas 

pusiau vakaras eina bažnyčion pa-

lėlį arba po porą saldainių. 
Tik šventadieniais čia jie 
turi užleisti vielą suaugu
siems ir rinktis į p.rmykš- 
čią pastogę, kame jiem3 Žmonių judėjimui plikyti 

duryse nuolatos stovi tvark
dariai.

I

užkandžiai. Į bažnyčią gali 
susirinkti šie mažieji tik po 
pietų vakariniam palaimini
mui. Iki pietų, kaip jau mi
nėjau, būna astuonios Ml- 

amžiaus, šios. Visose M.šiose yra sa-

Tokiu būdu ši3 miesto 
kvartalas, kame pirma kuni
gas buvo pašiepiamas, liko 
vienas iš pamaldžiausių. 
Ypatingai mažieji kvartalo 
trūkšmadariai-vaikučiai ei
na kas kart prie didesnio iš
siauklėjimo, palikdami išti-

N. Saldukas S. S.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Kristaus Kančią. Knyge- 
Rytmetinėj ir Vakarinės 

Marijos Litanija, ir

Trumpi apmąstymai apie 
Įėję yra taip pat ir 
Maldos, švenčiausios 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite, 

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

t t

kitos

Kny 
visai 
save

LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė./ Chicago, III.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

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

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

Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
plomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. lbU pusi. Gerais aptaisais. 
Kama ............................... .................................................

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

5. Sielos Tanai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. u. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais . Kaip pirmoji 
knyga, taip ir si tems daug suraminimo ją 
SKaicantiems. 2t>H pusi. oerais • aptaisais. 
Kama .................................................................................

29-ta* Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta VysKupo P. uueio, ai. 1. C. Knyga taip 
juomiai patašyta, kau saitu su autorium ap
lankysite taip tolimas šaus: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi, su aplankytų vietų 
Zerneiapu. Gražiai p lota. xm»a uu v anoms.
Kama .................................................................................

Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti, inu pusi. Gerai pis
ta. Kaina ..............'........................................................

8. Išpažinties raslaptis. J. spilmuim as. Verte B. Kasai- 
tis. plonius aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai Žino elnią zmomgzucų, bet is pažui ties 
pasinei irtas uz žmogžudystę negaii įssiceismti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. zJU pusi. Kaina 

Sveuc. Jėzaus birutes lutrouizacija. rarase Kun. J. 
Vaitkevičius, u. u., ai. i. v. Gražiai įsieista 
maiuų knygelė su Litanija ir visomis mamomis, 
pne svc. uezaus Uiruies. Mažo lormato. Auuea- 
innais aptaisam. Kaina .............................. ..

2.

3.

4.

6.

4.

y.

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
$ 2334 S. Oakley Avė., 
Es&e

i

$1.00

$3.00

$1.5/

$1.00

$1.00

$1.00

50c

5&J-Iii
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iChicago, III. ||

75c

35c
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. J odelis ir St Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

t
i

Susidomėkime 
labdarybe

Lotynų kalba žodis “Cari
tas” reiškia meilę. Iš to žo
džio “caritas” mes turime 
anglišką žodį ‘ ‘cha rity ’ ’
Mes lietuviai tą žodį “cari- 
tas-charity” vadiname lab 
darybe. Tas žodis “charity’ 
anglų kalba yra apskelbia 
mas “Love of God”. Tai 
reiškia, kad labdarybė yra 
Dievo meilė. Jeigu labdary
bė yra toks brangus mums 
katalikams dalykas, kaip 
Dievo meilė, tai mums rei
kia arčiau su ja susipažinti 
ir nesišalinti nuo jos.

Mes žmonės turime jau 
tokią prigimtį," kad kartais 
nepastebime tokių dalykų, 
kurie mums yra labai svar
būs. Labdarybe nors yra 
svarbus mums dalykas, bet 
dažnai esti mūsų pamiršta. 
Čia prisimena vienas nuoty
kis.

I

— —. f
našlės pensijos, senatvės 
pensijos, socialės apdraudos 
mokesčių, pilietybės popierų 
3tc. Pasirodžius tokiems pa
reikalavimams labdarių pa- 
eiga būtų interesantams 

pagelbėti. Bet kad pagelbė
ti kam, tai su reikalais tu
ri būti susipažinęs, kitaip 
nepavyks. Visiems šiems pa
minėtiems reikalams yra 
valdžios teikiamos priemo
nės įsigyti. Kad mums se
kasi kartais tokias proble
mas išrišti, tai tik pasidė- 
kojant tiems geriems mūsų 
kunigams. Kunigai studijuo
ja per 8 metus socialius 
mokslus ir su šiokiomis pro
blemomis yra susipažinę. 
Tai atsitikime nežinant kas 
reikia daryti patogiausia pa
siklausti kunigų.

Niekas, turbūt, neginčys, 
kad mums reikalinga agita
cija. O jeigu kas ir šoktų j

J

Viena ponia parvažiavo 
namo labai sušalusi. Ji savo 
tarnui sako: “Žinai yra la- 
Yiai šalta, neturtingieji la
bai kenčia, tai priruošk pin
tinę maisto ir nunešk varg
šams”. Bet kada ta ponia 
prie pečiaus atšilo, tai su
draudė savo tarną sakyda
ma, kad “nėra taip 
kaip ji pirmiau manė 
reikalinga duoti tas 
tas neturtingiems. ”

f \

Šis atsitikimas primena, 
kad dažnai sotus alkano ne
atjaučia. Tad, labdarių kuo 
daugiausia pastangų turi 
būti dedama, kad laikyti 
vargšų reikalą gyvu prieš 
visuomenės akis. Labda
riams ir patiems reikia mė
ginti susipažinti daugiau su 
labdarybe. Labdarybės pro
blemos ir reikalai yra labai 
skaitlingi, štai, čia paminė
siu keletą palyginamai leng
vesnių reikalų, su kuriais 
labdariams gali pasitaikyti 
susitikti.

ginčytis, tai ginčas būtų be
tikslis. Mūs organizacijai a- 
gitacija yra būtina. Yra nu
matoma, kad lietuvių sene
lių prieglaudos namo baigi
mui bus dar reikalinga arti 
$100,000. Mes siūlytume sa
vo agitacijoj prisilaikyti šio 
kios lentelės:

šalta, 
ir ne-i 
mais-

i

Bet kuriai kuopai laikant 
susirinkimą gali ateiti žmo
gus ir pareikalauk akinių.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tintus žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MI A U SI AS I 
KAINAS.
Turime didelį 

pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro 
dėlius, žiedus. Pašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

H-..................   ■ i ..... .1l

PO
PO 
po 

po

ku-
50,000.00
25,000.00
10,000.00
5,000.00
2,500.00
1,000.00

500.00
200.00
100.00
50.00
25.00
10.00
5.00
1.00

ŠEŠIŲ METŲ KARAS

tHINA'S StX YEARS OF WAR
J AP OCCUPATION 

Thre* Y«or» 
ESSccond Thre. Yeorj

MONGOLU*,^ MANCHUKUO

Ye//ow Sea

f.FORMOSA

NDO-CHINARMA

HAILAND
Sea Miln 

o 5

for mort thon yaar

Bordar :nc.dcnt h«re
started Aap-Chmo 
waron July7,1937

SPUING, 1943:Chinese 
tum bock J o p ottock 
monocing Chungking

Chinese holo Jopa
at SoI«wmii Rhrar

F AL L. 1942:Cnine*«
countar-thrust regain*

"bomb Tokyo" bam Jop» 
took after Doolittl* roid

Hong Kong

' "Draugas” Acme phot*
Suėjo šeši metai kaip kiniečiai kariauja su japonais. Kiniečiai laikosi. Paskutiniais 

metais Amerikos lėktuvai ir įvairi karo medžiaga smarkiai gabenama j Kinijos kovos 
laukus. Japonai laimėjo tiktai pirmais metais, dabar jiems jau tenka trauktis atgal.

būdu pagaliau mes irgi su- KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS 
kelsime reikalingą sumą.

* Kol kas visą labdaringų; 
darbų naštą neša vien tik 
katalikai. Bet mes būtinai 
turime atminti, kad mūs or
ganizacija yra ‘ ‘ interdena- 
minacionalė”. Tai yra, kad 
interesantų neklausia ar tu 
esi katalikas? Mūsų orga- I 
nizacija tik klausia ar tams-' 
ta nori valgyti? Mūs orga
nizacija visą ' neturiingųjų 
armiją laiko ant lygaus pa- 
pėdžio. Katalikams taip ir 
privalu tokia kryptimi žiū
rėti j neturtinguosius, nes 
labdarybė, katalikų akimis 
žiūrint, yra toks kilnus da
lykas, kad ji yra laikoma 
kaipo “superinterdenamina- 
cionalė”. Kadangi mūs orga
nizacija yra tokiais pagrin
dais įkurta, tai mes šiai or
ganizacijai paramos galime 
drąsiai prašyti iš visų sro-

1 vių. Ši organizacija savo į- 
statuos turi aiškiai užsibrė- 
žus visus šelpti lygiai. Vi
sos srovės privalėtų lygiai 
susidomėti labdarybės reika
lais, 
teiti

(Atkelta iš 4 pusi.)
Iš šliūbo parvažiuojant!

Kitas jo kūrinių labai ryš
kus bruožas, tai jo didelis 
religingumas. Ne vieną iš 
savo kūrinių jis baigia kaip 
ir maldos žodžiais, prašy
mu “Dieve, duok”. Jis net 
kuria giesmes į šv. Kazimie
rą, Aušros Vartų Jėzaus 
Motiną, apdainuoja pamal
das bažnyčioje su lietuviš
ku “šventas Dieve.”

1

Tiesa, kai 
raščiuose ne 
poezijos, dabartiniai poetai 
toli Vanagėlį pralenkia ir 
apsakymėliuose, bet “Auš
ros” gadynėje ji-: skaitomas

kuriuose eilė- 
per daugiausia

1 žmogų, kurs duo
tų .............. $100,000.00

arba 2 žmones, 
rie duotų po

4 žmones,
10 žmonių
20 žmonių
40 žmonių
100 žmonių po
200 žmonių po
500 žmonių po 
1000 žmonių po 
2000 žmonių po 
4000 žmonių po 
10,000 žmonių po 
20,000 žmonių po 
100,000 žmonių po
Ši lentelė parodo, kad jei

gu surastume vieną žmogų, 
kurs duotų tą sumą tai jau 
būtų pakankamai. Bet nega
lint surasti vieno žmogaus 
su tokia suma, tai galima 
surasti 100,000 žmonių, ku 
rie gali duoti po $1.00. Tuo

visos srovės turėtų a- 
labdarybei j pagalbą.

Viktoras Balanda

I

Pasaulis yra tinklas: juo 
daugiau mes jame judame, 
me.

Ketvirtai., liepos 8 d., 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

šš. Petro ir Povilo para-' 
pi jos metinis išvažiavimas- 
piknikas bus liepos 25 d. Vy
tauto parke. Klebonas su 
parapijos komitetu iš anks
to prie pikniko rengiasi, kad 
būtų geros sėkmės. Be to, 
šeimininkės, kurioms vado
vauja Eva Matušienė, sako, 
jog piknike bus galima gau
ti labai gardžių valgių ir ne
reikės jokių points.

Iš anksto užprašome ir 
kviečiame publiką mūsų pik
nike dalyvauti ir kartu pra
leisti linksmai dieną.

Šokiams bus geras 
kestras.

* ♦ ♦
Liepos 17 d. mūsų bažny

čioje prasidės no vena prie

J

Nemunėlis” dainele jis pa 
siliks nemarus lietuvių at
mintyje. O jis vistiek moka 
taip nuoširdžiai pasakyti. 
Tik atminkime jo eilėraštį 
“Mylimajai”:

— Aš bijau pasakyt, kaip 
tave myliu,

Aš bijau prasitari ir iš
reikšt negaliu,

Nes vėjelis išgirs, laimė3 
man pavydės

Ir pasauliui garsins jaus- į 
mus mano širdies.”

Ar ne vaizdžiai pasakyta? |
K. J. Prauskis

or-

Šv. Onos. Pasidarbavus Onai 
Šlužienei, surinkta devyne
rius sudėtinės’ Šv. Mišios. 
Tai nuo parapijoj esančių 
Onų.

Pranešimai
Cicero. — Federacijos 12 

skyrius šaukia visų draugi
jų, kuopų, klubų, skyrių at
stovų labai svarbų susirin
kimą 9 d. liepos 7:30 vai. 
vakare parapijos mokyklos 
kambarin. Reikės svarstyti 
rugpiūčio 1 d. parengimas. 
Bus pranešta, kas jau iki 
šiol yra nuveikta ir kas dar 
reikia nuveikti. Taigi, visi 
draugijų atstovai ir komi
sija būtinai turi susirinkti 
po novenos. A. Valančius

PIRKITE KARO BONUS!

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
Čionai

IŠPARDAVIMAS
Rakandu, Rankiniu Laikrodėlių, Deimanto Žiedu. Elektriniu Dul
kiu, Valytuvų. Snringsų. Matrosų, Sofų, Gasiniu ir Anglinių Pečių, 
Kombinaciiu Pečiu su Gazu ir sn Anglimis. Gerų Parlor Setų, 
Karpetn. Daining Room Setn. Lietuvišku Rekordų, Kaldrų, Blan
ke tų, Kliionkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tubu Philco Radijas gražiame kabinete, naujos radijos. ku

rioms nereikia rtei dratu nriiungti ........................... $69.50
8 Tnbų Philco Chair Side Radio, 1943 metu medelis .... $89.50 
Radiios su fonografu, kurios automatiškai pačios permaino re

kordus, "su deimantinėmis adatomis, kuriu nereikia mainvti, --------- ... $450ft0 
$149.50 
$129.50 
$135.50 
$72.50 

$149.50

už ..........................................................................$149.50 iki
Zcnith 12 lubų, 1943 Radiia su F. M., už .......................
17 tnbų Meisner Radi ja už .................................................
16 tnbų Radi ja gražiame kabinete už ................................
Zenith 9 tnbų Consoles, .........................................................
Crosley. 10 tnbn F. M. Console ........................................
Philco 11 tnbų Console, Remote Control ........................... $89.50
Gvarontuotos perdirbtos radijos Consolese po................... $24.50
Bankiniai Laikrodėliai po ......................................................... $9.95
Militariški. rankiniai laikrodėliai, vyriški ir moteriški po $14.95 
Waterproof Rankiniai Laikrodėliai po ........................... $29.50
Bulovą ir Elgiu Laikrodėliai po ...:................... $24.95 ir auk.
Auksinės Rašomos Plunksnos po ..........  $2.10

Didelis pasirinkimas deimantiniu ir auksinių žiedų, Gintaro 
Karoliu, Sidahrinių šaukštu ir Peilių, Rogers.
8 milimetrų Eastman Movie Camera ................................ $49.50
16 milimetrų Eastman Movie Camera su skūriniu keisu $99.50 
16 milimetrų Eastman Movie Projector $112.00
8 milimetru Eastman Movie Projector ........................... $55-00

Auksiniai žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
užsakymo.
Ledinis šaldytuvas “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

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

ĮSIGYKITE ŽIEMINI PEČIU DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................ $19.50
Percelain Moore’s Circnlating Heaters $59.50, $99.50, $119.50 
Gas Range Vlctor už ............................................................. '$59.50
Bungalow Gas ir Coal Pečiai po .................................... ,. $119.50
Original 4 su gazu, 4 su anglims Skylės už................... $159.50
Moore’s su gazu ir anglimis po ...........................  $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:

Girtis negražu nei žmo-'

Ivienu stipriausių poetų. Jau nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
vien savo “Kur banguoja kauskaitė.

J

mi

PRANEŠIMAS
★

%

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

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

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

★

CLAIJ

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJA nvo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaru 
nią.

NARIAIS yra skaitomi tie asmens, kurie auko
ja Fondui bent $100.00. Kas aukoja mažiau (bet ne 
mažiau $5.00) yra Fondo RĖMĖJAS.

★

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

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

Hinsdale, Ulinois

Drūti coil springsai po ........................................ $8.95 ir $11.95
Geri Vatiniai Matrosai po ................................ $10.00 ir po $19.50
Patys geriausi springsai ir vatiniai matrosai po ........... $39.50
Vaikams Lovelės po $15.00. Vaikų lovelėms matrosai po $3.75

Budriko milžiniškas stakas rakandų, užpirktų tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums apsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materijolo, 

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50. $124.50 ir po $195.00.
Už seną Parlor Setą duodame nuolaidą. Taipgi jūsų parlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams 
po $12.95
150 3-šmotų Bedroom Setų po ...................  $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dining Room Setai po .................................... $99.50
125 5-šmotai Dinettes po ................................ $39.50 ir $69.50
Didelės Sofos, Studio Couches po .................................... $42.50
9x12: Lintrieum po ............................................. $3.95 ir po $5.95
4 jardų platumo Linolejos po ........................................  89c jardui
Paprastos linolejos po ..................................................... 32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ....................................................... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

---------- --------------------------------- "--------- ~

TN X TJ X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšf LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

Jos F. Budri
APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki t:20 valandos popiet
=~- . r- , .. t

INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
ant 3 lotų, 3 aukštai, viskas po vienu stogu,

Baltas nuosavas namas.
CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE,
3409 S. Halsted St.

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

" i .7.---.... ■
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Kaip čia grąžui Kaip vėsu! Jauku!
Tokie yra atgarsiai iš "Draugo" pirmojo 
metinio pikniko. - H. Sigfrid, J. Skiris 
ir Petras Snarskis laimėjo dovanas.
“O kaip čia gražu, vėsu 

ir jauku!”
Taip kalbėjo daugelis at

silankiusių į “Draugo” pir
mąjį vasarinį pikniką, pra
eitą sekmadienį, Bergman’s 
darže.

Ne vienas Chicago lietu
vis čia susipažino ir net su
sižiedavo, nes Bergman’s 
darže seniai, gal, prieš 15 ar 
20 metų, beveik visi Chica
gos lietuvių piknikai įvyk
davo No. Riverside daržuo
se, ypatingai Bergman’s dai 
že.

Taip, daugeliui žmonių 
čia buvo daug prisiminimų 
ir malonių atsiminimų ir 
per praeito sekmadienio 
“Draugo” pikniką tie visi 
malonumai nors trumpai 
sugrįžo atsilankiusiems.
PIKNIKAS PASISEKĖ

i z
tDOVANAS LAIMĖJO

I
Su įžangos tikietu kiek

vienas gavo progos laimėti 
tris dovanas. Sekantieji lai
mėjo dovanas: Helen Sig
frid, 2306 S. 50th Avė., Ci
cero, — “aluminum coffee”; 
antrą dovaną “blankietą” 
laimėjo J. Skiris, 3021 So. 
Emerald Avė., o trečią do
vaną bonką šnapso laimėjo 
Petras Snarskis, 610 E. 88 
St.

Iš Brig. Gen. J. E. 
Barzynski kalbos 
L. Vyčių dienoj

Amerikos lietuviai pasi 
Amerikos perga

i*

žymi dėl 
lės”!

Tokiais 
Amerikos 
Gen. Joseph E. Barzynski. 
komandierius ąuartermaster 
depot Chicagoje, kuomet jis 
kalbėjo L. Vyčių tradicinia
me išvažiavime Vytauto par 
ke, pirmadieny.

Jis atvyko į pikniką su 
savo dukterim Lieut. Eunice 
Barzynski iš WAACs.

Kun. J. Griniui persiačius 
svečią, generolas savo kai-

Taip, per “Draugo” pikui- bt>je P“‘šk‘n0 Amerikos
. . . July Fourth svarbą, irKą buvo daug malonių prisi- Jv. jos reikšmę šiam kare. Tarp minimų ir naujų susipazi- j * r

. . . kitko jis pasakė:nimų. Dabar eina pnsiren-i J
girnas prie ‘‘Draugo” didžio “Aš noriu pagirti Ameri- 
jo ir istorinio pikniko Vy- kos lietuvius už jų pasidar- 
tauto parke per Labor Day, 
kur bus dovanų $500.00 U.
S. War Bonds. XXX

‘‘Aš, kaipo generolas, esu tuviai, nepamirš ir dėl bo-| Remkite tuOS biznierius, kurie
patyręs, kaip jūsų sūnūs ko- nų išpirkimo. Sveikinu jūsų 
voja karo lauke. Jie yra ge- pasiryžimą ir pasidarbavi- 
ri kareiviai ir Dėdė Šamas mą”.
jais šiandie didžiuojasi. Jūs, 
lietuviai, taipgi esate pasi
žymėję savo pagalba namų 
fronte, šiandie fabrikuose y-! 
ra lietuviai, kurių daugelis 
ekspertai savo darbuose. Jie 
gamina mašinas karui, be 
kurių šiandie būtų sunku 
kovoti. , i

i 
“Amerika taipgi jūs, lie

garsinasi "Drauge"

Šie žodžiai žymaus Ame- ‘ "T 
rikos armijos generolo 
mums, lietuviams, yra reikš 
mingi. lėlius

*•
I*
»•

ll
■ v
♦ F

-------------- ------- Nj
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

••

i >
t

t

žodžiais pagyrė 
lietuvius Brig.

<

KREIPKITĖS PRIE MUS . 
TIESIOG IR SUTAUPY- ' 
Kil AGENTŲ KOMISĄ. į

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

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

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: Į

VENETIAN i

Jeigu žmonės tave apkal
binėja. gyvenk taip, kad 
jiems nieks netikėtų. (Pia- 
ton)

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba
eloth kutai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE Ui PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

nuo 1
Pereitą

I
11

LIQUOR

i
t

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 

vardas ir 

adresas

bavimą šiam kare ir jų žy
mią. pagalbą Amerikai.

MONUMENT CO.

I

“Draugo” pirmas vasari
nis piknikas buvo tikras pa
sisekimas. Daugelis atsine
šė savo pintines ir medžių 
pavėsy (rodos, kad yra virš 
tūkstantis medžių) linksmai 
valgė racionuotus valgius ir 
linksmai gurkšnojo gaivi
nantį alutį. Kiti pasinaudo
jo skaniai prirengtais Auš
ros Vartų parapijos moterų 
ir merginų draugijos pietu
mis. Virtuvėje buvo visko 
ir atsilankusieji tik skanė-
josi lietuviškais virtiniais ir _ 
kilbasomis. t •>* — ««.

Įvairumų tikrai buvo ne-j 
paprastai daug — buvo ga
lima išmėginti laimę, numal
šinti troškulį, pamėginti a- 
kį ant lazdelių ir t.t.

Visų kolonijų žymesnieji 
biznieriai buvo atsilankę j 
šį pikniką: buvo atvykę pre
latas M. Krušas, kun. I. Al- 
bavičius, kun. A. Martinkus, 
kun. J. Paškauskas, kunigai 
Marijonai ir daug biznierių 
ir profesionalų.

Didėja nusikaltimai
Chicago, Dl. 

antradienį John A. Sbarbaro 
teisme dėl kriminalinių nu
sikaltimų buvo nuteista ka- 

i lėjiman 18 įaunų vyrukų ir > 
viena mergaitė. Jų amžius 
yra tarp 15 ir 26 metų am
žiaus. U

Reikia rimtai susirūpinti 
jaunimo priežiūra ir jų reli
giniu ir doroviniu auklėji
mu.

PASKOLOS
DAROMOS 

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Aspociation
OF CHICAGO

N. KANTER, sav.
MONARCH
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SONS

Factory Representative. 

SHOWROOMS IN 
MEKCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

FAPGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREE1

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

■ti

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

6755

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN ROCKVVOOL” INSULAVIMU
SUTAUPO KUKĄ ŽIEMOJE — PALVIKO VĖSUMA V AŠAKOJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SI ENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingos 
Kompanijos.
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja jus. jūsu nuosavybę ir Kišenę.
PILNAS PASIRINKIMAS I’Il’E FITTINGS. VALVĖS. MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALU,'. TANKU, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ.

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

V ERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO
•NO DRIP” ------ NO DRIP"

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

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

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 55th and Stale Streets

VISI TELEFONAI ATLANT1C 4290
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Tėvų Marijonų Bendradarbių Išvažiavimas!Metinis

MARIJOS KALNELIUOSE
HINSDALE, ILLINOIS

PIKNIKO KOMITETAS

bus įvairi programa susidedanti iš muzikos,
DIENOS PROGRAMA: iškilmingos Šventos Mišios su pamokslu 
10 vai., popiet - 
kalbų ir žaidimų

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų Seminarijos rū 
mus, pasigerėti Marijos Kalnelių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė yra kviečiama da 
lyvauti šiame Tėvų Marijonų Bendradarbių metiniame išvažia
vime Liepos (July) 11 d.(Marijos Kalneliai randasi netoli nuo Hinsdale miestelio, apie

18 mylių į vakarus nuo Chicagos — prie puikių kelių.)

SEKMAD., LIEPOS (JULY) II d., 1943
J • S!

lo • - £n r J

Il.FĮ
■Mk. 1 -

*

Moteris atsikratė dvieju banditu, iš
gelbėjo pinigus, be! ja ištiko mirtis

žuvę KARO
LAUKE

____________________________________________________ -

Chicago, III. — Pereitą 
šeštadienį du banditai buvo 
įsibriovę į keitimo pinigų 
įstaigą, 311 N. Pulaski road. 
Jie paleido nuodingus gazus 
į kasininkę Miss Agnės 01- 
son, 54 metų amžiaus, kai ji 
atsisakė atidaryti kasos du
ris. Minėta kasininkė mirė 
pereitą antradienį nuo nuo
dingų dujų.

Vienas banditas po švar
ko skvernu turėjo gazo tan-i 
ką ir jis paleido į kasinin
kės compartmentą. Gydyto
jai pareiškė, kad kasininkės 
plaučiai buvo sužaloti nuo 
nuodingų dujų. Manoma, 
kad banditai panaudojo du
jas padarytas iš garstvyčių 
ir sumaišytas su ašarinėmis 
dujomis.

Prieš apalpstant kasinin
kei nuo dujų, ji palietė auto
matišką prietaisą ir iš fron
to durys užsitrenkė. Tada

banditai išmušė durų stiklą 
ir pabėgo be grobio.

Po penkiolikos minučių 
banditai įsibriovė į keitimo 
pinigų įstaigą, 4755 Fuller- 
ton avė., ir čia jie panaudo
jo gazą. Kasininkas Hans 
Gerson išėjo iš budelės ir 
banditai pagrobė $1,800.

Policija gyvai susidomėjo 
banditų vartojamomis dujo
mis apiplėšimo metu.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 6 
dieną paskelbė 134 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie žuvo 
karo lauke. Jų tarpe šeši žu
vę yra chicagiečiai ir trys iš 
Ulinois kitų vietų.

Aklas gavo šaukimą
Springifeld, III. — Virgil 

McGinnis, kuris yra aklas 
nuo liepos 4 dienos nelaimės 
prieš 22 metus, gavo drafto 
šaukimą liepos 6 dieną. Jis 
pareiškė Selective boardui, 
kad jis nenorįs palikti mink
štų gėrimų krautuvės, bet 
drafto pareigūnai pareiškė, 
kad jis turės eiti dėl egza
minavimo į ligoninę.

Pasižymėję lakūnai
Dešimt lakūnų iš Illinois 

valstybės yra apdovanoti 
pasižymėjimo ženklais, šeši 
iš jų yra iš Chicago area. 
Tie lakūnai yra 10-tos armi
jos Indijoje. Apie tai prane
šė karo departamentas pe
reitą antradienį.

Nukrito

Jungtinėse Amerikos val
stybės 1942 metais nelai
mingai nukrito 24,809 asme
nų.

IŠDAVINIS — Mėsa turi būt 
laikoma šaldytuve iki ko! lai
kas* k<pti.

□ TK,S- □ Ki.AII>.

Tai yra klaidinta. Mėsa reik
14. m t i ėuldytuyo 3 ar 3
vai. pirm kepimo.

rtDAVINIS — Pilno v»><1 — 
mėso, bulves, daržoves Ir t. t. , 
Kalinta iškepti kartu elektros 
keptuvę.

□ TEIS- □ K I.AIl>.

Tai yra tei.inca. Klektros 
keptutas tankiui vadinama. 
4-in 1 keptuvas.

Teisingas ar Klaidingas

Uždavinys Turintiems

ELEKTROS KEPTUVŲ

*ltlMVIMS-M>«) reik ap
kepinti nuo 30 iki 45 min. su 
atdarais dančiukais.

[ ZDAVINIS — Daržoves reikia 
virinti naudojant daug van
dens.

KLAID.□ TL,S- □ KLAID.

Tai yru tei-inea. Fo apkepi- 
ninao inv.uk kontrolę ant mu
itinio temperaturo < kaip nu- 
rtnlomo dėl nekarta mėtai).

I y.PAVINIH — Elektros kep- 
tuva, yra parankus Ramini
me pietų kareiviams.

KleAID.□ TK,S □
Tai ym trlninra. Tmlrl. kad 
Im*! koki cuMtrrolr Kalima pa- 
Ksmiinli ir kirk norima kep
tuvo inde. Pabandyk kitkart.

□ r,,s □

I 1DAVINIS — Elektros kep
tuvas yra parankus konavi- 
rnn vaiaių ir acldlnių dar
žovių.

Tai yra kluidinga. lhsržovm 
nikiu virinti vartojant ’m.t- 
žiaONft* lėkį vandens (’/» iki 
i/2 puoduku karatu vandens).

□ □ KLAID.

Tai yra t risi n ra. Gjflt? nan- 
<lot verdančio vandms j mer
ki m o būdu artai • ovm” laidu 
Ūmaujant vaisius ir tomrites.

Elektra užimta karo veiksmuose — išeikvokite jos!

PUBLIC SERVICE COMPANY
OF NORTHERN ILLINOIS

LENKŲ PREMJERAS ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

I

t

* — .. ■. ... ■ ■■ ■ — ■

Sužeistųjų karei
vių sąrašas 

\______________________________________________________

VVashington, Tj. C. — Ka
ro departamentas liepos 6 
dieną paskelbė 218 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie buvo su
žeisti šešiuose karo frontuo
se. Sužeistųjų tarpe yra sep
tyni vyrai iš Chicago area.
I____________________________________________

Gen. Wladislaw 
sienyje premjeras, 
lo. Šalia Sikorskio 
bar laikinai eina
nutraukta, kai jie lankės Baltuose Rūmuose, Washingtone.

“Draugas” Acme photo

Sikorski (dešinėje), lenkų valdžios už- 
žuvo Gibraltare, kai jo lėktuvas paki- 
stovi Stanislaw Mikolajczyk, kuris da- 
lenkų premjero pareigas. Fotografija

Į
Chicagos ark. Sfritch pasakė svarbią 
įkalbą Katalikiškojo veikimo kursuose 
I **i “Katalikiškasis veikimas 
į taikosi prie gyvenamųjų lai
kų”, pasakė Chicagos Arki- 

į vyskupas Stritch kalbėda
mas Katalikiško veikimo 
kursuose. Krizių laikais už
mirštame daug Katalikiško
jo veikimo dėsnių, tačiau 
tuom tarpu nukreipiame vi
są savo dėmesį į pačius 
svarbiausius gyvenimo klau
simus.I
KOVA DĖL ŽMOGAUS

X Prof. Alfred Senn da-
■ vė eilę paskaitų šv. Kazi- 
| miero seserims Chicagoj a- 
pie lietuvių literatūrą ir kal
bą.

X Seržantas D. Staniulis, 
mūsų dienraščio agento 

į Marąuette Park sūnus, par- 
! vyko atostogų ir vieši pas 
. tėvus.

I

Belaisviu sąrašas
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas liepos 6 
dieną paskelbė 136 Jungti
nių Am. Valst. kareivių pa
vardes, kurie yra įtalų ne
laisvėje. Belaisvių tarpe vie
nas yra chicagietis ir vienas 
iš kitos vietos Illinois vals
tybės.

X T. Grisius, vyresnysis 
adv. J. Grišia.us sūnus, yra 
armijos aviacijos techniškoj 
mokykloj.

Siautė smarkus lietus

sės ir pažemindami jį iki 
gyvulio.
TAIKOS PUNKTAI

Savo kalboje Arkivysku
pas pabrėžė, kad Katalikiš
kasis Veikimas yra išorinė 
Bažnyčios gyvenimo išraiš- 

ika. Gyvename kruvino karo 
laikais. Kovojame užtikrinti 
sau, savo ainiams šviesesnę 
ateitį, geresnį gyvenimą. 
Kovojame už laisvę, teisin
gumą. kovojame dėl tų ver
tybių, kurios įprasmina 
žmogaus gyvenimą, padaro • 
jį našų ir vertingą, dėl tų 
vertybių, kurios įkvepia 
žmogui didesnes kūrybiška 
mo galias, paskatina jį auk
ščiau siekti.

Bažnyčia ir popiežiai il
gus amžius kovojo dėl tų 
pačių gyvenimo vertybių, 
dėl kurių šiandien kauna
mės. Savo kalboje ekselen- 
cija priminė tik paskutinius 
du 
Šv. 
kė 
šie
bė valstybės pirmenybę vi
suose dalykuose, paneigda
mi žmogaus įgimtąsias tei-

popiežius. Mūsų laikais 
Tėvas Pijus XI pasmer- 
nacizmą ir komunizmą, 
mokslai klaidingai skel-

kad dabartinis Popie- 
Pijus XII, sekdamas 
pirmtakūno pėdomis.

X Phil Klikūnas, žinomų 
vestsaidiečių J. ir J. Klikū- 
nų, sūnus, pakeltas į ant
ruosius leitenantus. Jis yra 
karo : techniškoj mokykloj, 
Yale University, New Ha- 
ven,

Pereitą antradienį po pie
tų Chicagoje siautė smar
kus lietus. Per dvi valandas 
iškrito 3.91 coliai lietaus.

Daugel miesto vietose bu
vo sulaikytas susisiekimas. 
Keliose vietose žaibas tren
kė.

Lietąus vanduo buvo pa
lietęs ir Evanston kalėjimą. 
Kaliniai buvo perkelti į kitą 
vietą.

Lietaus potvynis buvo 
palietęs naują Dodge ir 
ir Chrysler fabriką, pietų 
vakaruose, ir Edgewater 
Beach viešbutį.

Daugiau kaip 400 buvo 
buvo šaukimų mieste, jog 
yra apsemti basementai.

Toliau Arkivyskupas nu
rodė, 
žius, 
savo
pasauliui paskelbė penkis 
taikos dėsnius, apgynė šei-; 
mos laisvę ir garbę. Tie pa
skelbti taikos dėsniai leng
vai gali nulemti taikos klau
simą. Todėl Arkivyskupas 
ragino studentus labiau su- 

I sidomėti tais skelbiamais 
taikos dėsniais, juos išna
grinėti, geriau pažinti ir ki
tiems skelbti.

Baigdamas savo kalbą Ar
kivyskupas pastebėjo, kad 
šioji šalis pilna išvidinių 
priešų, kurie visokiausiais 
būdais stengiasi palaužti 
mūsų žmonių dvasią, pa
glemžti juos. Jis nurodė 

' taipgi, kad popiežiaus skel
biami taikos dėsniai sutam
pa su amerikoniška tradici
ja, su mūsų gyvenimo būdu, 
dėl kurio šiandien kovoja
me. Todėl norėdami pašalin- 

! ti pasaulyje įsigalėjusį ne
teisingumą. atitaisyti žmo
nijos paklaidas būtinai turi
me geriau pažinti šv. Tėvo 
skelbiamą taikos planą. Tai 
Katalikiškojo Veikimo tiks
las — skelbti Bažnyčios mo
kymus visiems, visuomet, 
visais galimais būdais.
DAUG DALYVIŲ 
KURSUOSE

Taip Arkivyskupas kalbė
jo Katalikiško Veikimo kur-

■ suose, kurie vyksta šią sa
vaitę Morrison Hotel Chica
goje. šiuose kursuose svars
tomi visi svarbiausieji nū
dieniai klausimai, kuriais 
katalikai turi gerai orien
tuotis. Iškeliamas šiandieni
nio gyvenimo ištvirkimas, 
katalikų apsileidimas žmo
nių paklaidos ir nurodomos 
priemonės jas atitaisyti.

Kursams vadovauja Tėvai 
Jėzuitai. Dėsto tokie pagar
sėjusi mokytojai ir visuome
nininkai kaip kun. Lord, 
Walker, Lyons, Hegg, Wo- 
bido, Nell ir kiti.

Kursus lapko žmonės iš 
i toli ir arti. Atvyko būrys 
net iš tolimos Los Angeles. 
Daug yra iš Pennsylvanijos, 
Michigan ir kitų artimesnių 
valstybių. Viso kursus klau
so apie 1200 žmonių.

Ten Buvęs.

Platinkite “Draugą”,

Conn.

savo

X Visų šventųjų parapi
jos piknikas liepos 11 d., 
bus Vytauto parke. Įdomiau 
sias piknike dalykas — 17 
didelių dovanų pinigais, ku
riuos laimingieji galės par
sivežti namo. Iš arti ir toli 
— visi kviečiami išbandyti 

laimę.

X Kun. A. Baltutis pra
ėjusį šeštadienį suruošė iš
leistuvių pietus prof. Alfred 
Senn, kuris išvyko prie sa
vo pareigų — profesoriauti 
Pennsylvania Unive r s i t y, 
Philadelphia, Pa.

I

X Vaistininkas K. Jonai
tis ir laik. A. Liakas Liet. 
Vyčių Dienai, kuri bus lie
pos 5 d. Vytauto parke, pa- 

' aukojo vertingų dovanų. Lai 
mingieji jas gaus piknike. 
Abu aukotojai yra organi
zacijos veteranai. K. Jonai
tis yra buvęs centro pirmi
ninku, vice pirmininku ir 
nuolatiniu “Vyties” bendra
darbiu.

X Sesuo Euphenia (Po
peli), domininkone, atosto
goms pasiųsta į Washing- 
ton Katalikų Universitetą 
studijoms. Baigus De Paul 
universitetą M. B. laipsniu 
ir Marąuette universitete 
studijavus žurnalįzmą, pas
taruoju laiku lotynų kalbą 
ir muziką dėstė Catholic 
Centrai High School, Grand 
Rapids, Mich. Ji yra sesuo 
žmonos K. Jonaičio, kuris 
turi vaistinę prie 43 ir Fair- 
field Avė., ir bizn. Wm. Po
peli.
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