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...“and that govemment of

the people, by the people, for
the people, shall not perish

—Abraham Lincoln

from the earth.”
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JAPONAI IKI MIRTIES BUS KOVOJAM
r ’

Taip pareiškė britų ministras pirm. 
Churchill kalbėdamas kongrese

Kongreso nariai karštomis ovacijomis 
lydėjo jo turiningą kalbą

WASHINGTON, geg. 19. 
—Britų ministras pirminin
kas Churchill šiandie kalbė
jo bendroje kongreso abiejų 
rūmų sesijoje.

Jo kalbos svarbiausias 
4L tikslas buvo pažymėti, kad 

britai bendrai su amerikie
čiais kovos ir prieš Japoni
ją. Ir jis pareiškė, kad bus 
kovojama iki japonų karo 
pramonės ir miestai bus pa
keisti pelenais.

r Britų nustoliai kare 
Afrikoj 220,000 vyrų

LONDONAS, geg. 19. — 
Ministro pirmininko pava
duotojas Clement Attlee par 
lamente iškėlė aikštėn, kad 
kare Afrikoje britų imperi

jos nuostoliai yra 220,000 
vyrų nukautaisiais, sužeis
taisiais ir nelaisvėn paimtai
siais. Ašies gi nuostoliai yra 
apie 627,000 vyrų ir šiame 
skaičiuje apie 227,000 vokie
čių. Tad italams tenka di
džiausi nuostoliai.

Apie 80,000 britų yra vo
kiečių karo nelaisvėje ir apie 

70,000—italų nelaisvėje. Bri
tai gi turi 142,315 ašies ne- 
laisvių. Be to, apie 100,000 
britų yra japonų nelaisvėje.

Amerikiečiai numušė 
121 nacių lėktuvų

LONDONAS, geg. 19. — 
jj. S. oro jėgų vadovybė Bri

tanijoj skelbia, kad praeitą 
savaitę per tris dienas, ket
virtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, amerikiečiai laku 
nai atakuodami vokiečių ba
zes ir karo pramonės cen
trus Europoj ,121 vokiečių 
lėktuvą numušė.

Amerikiečiai lakūnai ata- 
kavo Meaulte ir St. Omer, 
Prancūzijoje, Kiel Emden ir 
kitas vietas šiaurvakarinėj 
Vokietijoj, Veizen Olandijoj, 
ir Antwerp ir Courtrai Bel
gijoj. Per tas visas atakas 
amerikiečiai prarado 20 bom 
b&iešių.

TARPTAUTINIO MAISTO KONFERENCIJA Altu saloje amerikiečiai į jūros
t

pakraščius prislėgė japonus
WASHINGTON, geg. 19 

— Laivyno departamentai 
paskelbė, kad Attu saloje 
Aleutians, kovos vyksta.

Prancūzai šiaurės 
Afrikoj daug ginklų 
tolėjo paslėpę

SĄJUNG. VADOVYBE Š 
Afrikoj, geg. 19.—Dabar iš
keliama aikštėn, kad kaip 
tik vokiečiai apnyko Pran
cūziją, prancūzai Afrikoje 
daug įvairių rūšių ginklų ii 
amunicijos paslėpė kasyklo
se, ūkiuose ir kalnuose ir

__ -Draugas- Aome photo laukė progos pakilti kovon
Tarptautinės konferencijos, pirmojo posėdžio, vaizdas^ Konferencija. laikoma Hot prįeš vokiečius.

Springs, Va. Priešakyje sėdi Marvin Jonės, laikinas konferencijos vedėjas (nugara į fo-t Afrikon atvykus sąjungi-
to aparatą). Prie stalų sėdi delegatai.

Britai, sakė ministras pir
mininkas, greta siu jumis ko
vos prieš Japoniją iki mir
ties. Kada su Japonija bus 
galutinai apsidirbta, jis ne
apsiėmė spėti. Bet kad su j a 
bus apsidirbta, apie tai ne
gali būti dviejų nuomonių.

Kongreso atstovai griaus
mingomis ovacijomis sveiki
no atėjusį ministrą pirmi
ninką. Paskiau karštais ap
lodismentais jo kalba dažnai 
buvo lydima.

Paskiau jis iškėlė aikštėn, 
kad prez. Rooseveltas ir jis 
turi vilties matytis su mar
šalu Stalinu ir generalissimu 
Ciang Kaišeku.

Anot Churchillio, Vokieti-

sąjungninkų oro jėgos >:|Naciams Pabaltijy reikia mėsos;
toli viršija vokiečių jėgias.
Sąjungininkų ofensyva prieš 
Vokietiją šiandien oro jėgo
mis vykdenaa. ' Naikinamo? 
vokiečių karo pramonės, o 
paskutiniais laikais suskal-' 
dytomis užtvankomis užlie
jami ten karo pramonių cen
trai. Taip pat ir vokiečių sub 
marinų šėlimai palaipsniui 
pažabojami.

Churchill giliai įvertino 
Amerikos karo gamybą ir 
visą karo kampaniją prieš 
ašį. Jis sakė, kad taika pa
sauly įvyks tik tada, kada 
Japonija bus suklupdyta.
Taikos užtikrinimui juk ne
pakaks vienos Vokietijos n.u 
galėjimo.

iš ūkininkų atima galvijus
STOKHOLMAS. — N y a, čios žemės gražinimas «avi-

Dagligt Allehianda iš priva
čių šaltinių praneša (BIS):

Vokiečių autoritetai Pa
baltijo valstybėse atvirai 
pripažįsta, kad galvijų kvo
tų pristatymas toli užsili

ninkama yra tik ant popie
riaus. Tiesa, naciai gali kiek 
vienam vienokias, ar kito
kias teises pripažinti. Bet 
pasitaikius progai gali ir at
imti.

kęs. Lietzman paskelbė įsa
kymą, kuriuo lokalinių ad- (JiHKJ HctCIŲ

lėktuvų sunaikina

y Čilė nutraukė santykius 
' su trimis valstybėmis

SANTIAGO, Čilė, geg. 19. 
—Čilė vyriausybė nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Prancūzijos Vichy vyriausy
be, Vengrija ir Rumunija.

Praeitą sausio mėnesį Ci* 
lė nutraukė santykius su Vo

’ kietlja, Italija ir Japonija.

KARO EIGA
P ACIFIK AS—Attu salo

je, Aleutians, Amerikos ka
riuomenė pažangiooja. Japo 
nai atblokšti į rytinį salos 
galą ir ten prispiriami prie 
jūros. Pabėgimas neįmano
mas. Galima sakyt, jie ten 
yra spąstuose. Kitose Paei
ti ko karo zonose sąjunginin
kų lakūnai atakuoja japonų 
bazes.

EUROPA.— Sąjungininkų 
lakūnai atakuoja Italijos ir 
Vokietijos bazes ir pramo
nės centrus. Vokiečių bom
bonešiai neturi pasisekimo 
bombarduoti Londoną. Britų 
lakūnai bombomis įlartžė 
Sorpe užtvanką Ruhro slė
ny.

RUSIJA.—Maskvos prane 
Šimais, sausumoje nėra svar 
bių kovų sn priešo, kadangi 
daugiausia kovos vyksta 
ore. Rusų lakūnai daug vo
kiečių lėktuvų sunaikina.

ministracijų centrų vadai 
įteisėjami konfiskuoti galvi
jus tų ūkininkų, kurie kraš
to administracijai neprista
to galvijų kvotų.

Lietzman įsakyme pareiš 
I kia, kad ūkininkų apsileidi
mas nepristatyti reikiamo 
galvijų kiekip sukelia pavo
jų mėsos pristatyme kariuo
menei ir civiliniams Estijos 
gyventojams. .Sako, lokali
nių administracijų pirminin
kai gali apsileidėlius agri
kultūros producerius (ūki
ninkus) imti nagan stačiai 
konfiskuodami jų turimus 
galvijus. Konfiskata gali 
būti atlikta, su policijos pa
galba ir už tuo keliu paim
tus galvijus savininkui netu 
ri būti nė kokio atlyginimo. 
Ir dar kita tokiam savinin
kui bausmė—bu juo visiškai 
nebus skaitomasi, kai bus 
galutinai žmonėms grąžina' 
ma racionalizuota žemė.

‘ Sis įsakymas įsigalėjo 
šiais 1943 m. kovo 26 d.

Apie nacionalizuotos žemės 
grąžinimą buvusiems jos 
savininkams vokiečiai šian
die daugiausia kalba ir rašo., 
Tai paprasta propaganda, 
kad prieš save nesukeldinti 
žmonių nepasitikėjimo ir 
kad žmonės pildytų visus 
okupantų įsakymus. Priva-

MASKVA, geg. 19.— Ru
sų armijos laikraštis Kres
nąją Zviezda rašo, kad pas
kutiniais paikais rusų laku- ’ bėms. 
nai sukelia didelius nuosto
lius vokiečiams taip, kad 
vokiečiai priverčiami savo 
oro jėgas staiga kilnoti iš TiinSc haia 
vienų frontų į kitus, nes jų ■'"IDIJUJC 
oro jėgos žymiai suretintos.

Oficialiai paskelbta, kad 
per vieną savaitę, gegužės 
2—8, 930 vokiečių lėktuvų 
rusai sunaikino, arba suga
dino. O nuo gegužės 9 iki 15 
dienos 370 včkiečių lėktuvų 
daugiau sunaikinta. Tas yra 
rusų skridikų nuopelnas.

Kadangi kovos praplėstos 
dausose, tai sausumoj nėra 
svarbesnių susirėmimų, pa
žymima pranešime.

Girdima, Vatikanas 
darbuojasi vaduoti 
Italija •••••- —• ■- - •

BERNAS, Šveicarija, geg. 
19.—Iš Vatikano gauta ži
nių, kad ten darbuojamasi— 
daromi planai, kokiu nors 
būdu išvaduoti Italiją nuo 
sunaikinimo, ištraukus ją iš 
karo nasrų ir fašizmo rėži- 
mą pašarvojus.

Kaip šiandie dalykai sto
vi, Italijos likimas apgailė
tinas. Italija gali būti išva
duota tik jai atsikračius Hit
lerio ir besąlyginiai pasida
vus sąjunginėms valsty-

267,000 ašies neiaisviu

SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, geg. 19 — Gen. Ei- 
senhower iškelia aikštėn, 
kad Tunisijoj paimtų nelais
vėn ašies kareivių skaičius 
priaugo iki 267,000.

Pirmiau buvo paduotas

ninkams prancūzai patrio
tai griebėsi tų paslėptų gin
klų. Tas buvo pirmasis jų 
įsiginklavimas prieš ašį.

Pajamų taksu pianas 
pavestas konferentams
\ WASHINGTON, geg. 19.

— Kongreso žemesnieji rū
mai 202 balsais prieš 194 ne
pripažino senato pravesto 
Ruml “ pay-as-you-go” tak
sų plano, kuriuo 1942 metų 
taksai už pajamas žmonėms 
dovanojami.

Tad taksų už pajamas vi
sas klausimas dabar paves
tas spręsti abiejų rūmų pa
skirtiems konferentams, ku-me^e 
rių uždavinys yna kompromi 
su, ar kaip kitaip, suderinti 
šį bilių.

Abieji rūmai turės patvir
tinti konferentų pataisytą 
bilių prieš siusiant preziden
tui pasirašyti.

Amerikiečių abiejų grupių 
priešakinės sargybos kalnuo 
se jau susijungė ir japonus 
nustūmė į jūros pakraščius 
rytiniam salos gale. Tuo bū
du japonai sugriebti į spąs
tus.

Amerikiečiams teko kele
tas japonų trijų colių prieš
lėktuvinių patrankų, kurias 
galima vartoti.

Rytiniam salos gale japo
nai tikrai bus sunaikinti, jei 
nesiduos.

Kitose Pacifiko dalyse la
kūnai atakuoja japonų ba
zes.

Atidaryta maisto 
klausimu konferencija

HOT SPRINGS, Va., geg. 
19.—Vakar vakarą čia ati
daryta tarptautinė sąjungi
nių valstybių konferencija 
klausimu, kajp po karo pa
saulį aprūpinti maistu.

Atidarius konfer e n c i j ą 
skaitytas prez. Roosevelto 
pranešimas, kuriuo apibudi
nama po karo pasauliui rei
kalingos keturios laisvės, be 
kurių žmonija negali gyven
ti. Prezidentas sako, kad tos 
laisvės tarpusaviai taip su
pintos, kad vienos bet kitų 
negali gyvuoti. Sako, žmo
nės jausis nelaimingi, jei jie 
neturės maisto, drabužių, re
liginės laisvės ir gyvens bai-

S. Afrikos sąjungininkų 
lakūnai dabar užimti Sicili
jos, Sardinijos ir Italijos 
uostų ir bazių bombardavi
mais.

LONDONAS. Praeitą
150,000 skaičius, o paskiau naktį Bukarešte, Rumuni jo-
buvo pranešta, 
apie 175,000.

kad būsią1 je, buvo sukeltas orinių ata- 
I kų aliarmas.

Konferencija tęsis iki bir
želio 3 dienos imtinai. Suva
žiavę laikraštininkai kovoja 
už spaudos laisvę, nes jie ne
įsileidžianti konferenci j o n. 
Jiems kasdien atskirai bus 
pranešta apie tai, kas konfe
rencijoje bus nuveikta.

Sąjungininku jėgos 
S. Afrikoj 17 divizijų

LONDONAS, geg. 19. — 
Galutinėse atakose Tunisijo- 
je prieš ašį sąjungininkai 
vartojo 17 divizijų kariuome 
nūs.

Dabar ši kariuomenė ir 
dar daugiau sutraukta į Vi
duržemio jūros pakraščius 
ir paruošta kitai ofensyvai.

Lenką pasitarimai su čekais 
konfederacijos klausimu nutraukti

LONDONAS, geg. 19. — 
Lenkų su čekais turėti čia 
pasitarimai po šio karo abi 
valstybes sufederuoti nu
traukti, pranešė dr. H. Rip
ka, čekų valstybės minis
tras. .

Ripka sako, pasitarimai 
nutraukti pirmoje vietoję dėl

suirusiųjų lenkų vyriausybės 
santykių su Maskva.

Be to, čekai nelabai norė
tų dėtis su lenkais. Jie ne
užmiršta prieškarinių laikų

U. S. bombonešiai 
puolė Wake salą

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 17 (suvė
linta). — Amerikos lakūnai 
bombonešiais Liberators pra 
eitą šeštadienį atakavo ja
ponų okupuojamą Wake sa
lą, Pacifike.

22 japonų koviniai lėktu
vai buvo pakilę ginti salą ir 
iš jų trys numušta.

Bombonešiai ealon išmetė 
24,000 svarų bombų ir visi 
laimingai grįžo iš baugiau 
kaip 1,000 mailių tolio.

LONDONAS.—Yra žinių, 
kad naciai reikalauja žydų

kai Vokietija susimetė skal-| atlyginti už potvyniais sū
dyti Čekoslovakiją. Tada ir keltus nuostolius Ruhro slė- 
lenkai puolėsi prieš čekus ir ny.
užgrobė Čekoslovakijos dis-
triktą Teschen. 8KELBKITRS DRAUGU
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IS OETROIT LIETUVIU VEIKIMO
=

Ketvirtadienis, geg. 20, 1943

Lietuvių legionierių 
dėmesiui

Suorganizuokime Detroito 
lietuvių Am. Legiono postą. 
Atmenu, kaip 1918 metais 
šimtai Detroite lietuvių ka
ro veteranų parodavo. Vie
ną kartą eisena buvo ant 
Woodward gatvės nuo Art 
Institute į vidurį miesto. Pa
rodavo daugybė lietuvių ka
reivių. Vėliau turėjom susi
rinkimą miesto svetainėje. 
Buvo prakalbos laisvos Lie
tuvos reikalais. Man ir ki
tiems būtų daug smagiau 
priklausyti prie lietuvių, nes)

Puotoj sudėjo nuoširdžius 
linkėjimus: kun. J. Junevi
čius iš Omaha, Nebr., kuris 
Mišiose patarnavo ir dova
nojo atminčiai neapsakoma: 
gražų kryžių. Labai įverti
nam tą dovaną. Ačiū kun. J. 
Jusevičiui ir už jo maldas.

M. ir O. Šimoniai geri pa
žinties draugai tėvais įdo- 
mavosi, jų sveikata rūpino--, 
ragino nenustoti vilties ir 
linkėjo, kad pradėtas neleng 
vas prisiruošimo darbas ne
nueitų velt/ui. Ačiū Šimo
niams už jų gerą širdį ir už
jautimą.

Kun. Wm. Misevičiaus, Sv. 
Petro klebono a. a. motina

SPAUDOS PROTESTAS Padėka

yra daug lietuvių, kurie prir 
klauso net prie lenkų posto.; Maeevičienė, nesigailėjo nau
•Kodėl iki šiol mes neturime 
čia savo, lietuvių, posto? j

Kur tie lietuviai veteranai,, 
kurie uniformose parodavo 
Detroite? Atsiliepkite!

Ona Aksomaitienė

“Draugas” Acme photo

Repųtterių ir žinių fotografai, vadovaujami M. Koenigs- 
berg (dešinėje) susitiko su Marvin Jonės (kairėje), laiki
nu vedėju Internacionalinės maisto konferencijos, Hot 
Springs, Va., po to, kai pasiuntė protestą prezidentui dėl

čiams. Kun. Wm. Masevičius neįsileidimo spaudos į konferenciją.
tuomet dar jaunutis, turėjo

minaitės vienuolės sesers M., gražiai vedė programą.

dingų patarimų atvažiavu 
siems čia gyventi Bakšal-

Jubiliejaus atgarsiai
Praėjo gegužės 2 — 50 me 

tų vedybinio gyvenimo auk
sinis jubiliejus Ig. ir Matil- 
dos Bakšaičių. Beliko tik 
tarti padėkos žodžiai ir dau
gelio atsiprašyti.

Kun. Ig. Boreišis, Šv. An
tano parapijos kl ė b b n a s, 
jautrų pamokslą pasakė ir 
buvo patarėjas kas link baž
nyčioj tvarkos, nea rr vai
kams šios tėvų iškilmės bu
vo naujenybė.

BR. VAITTOH, 0PT.
LIETUVIS

palinkimą prie studijų ir jau 
tė savyje Dievo pašaukimą.
Kaipo ilgo laiko pažinties li
tis dvasiškis neatsisakė nuo 
patarnavimo Mišiose ir su
dėjo linkėjimus.

Seserų buvo papuošti al
toriai. Varg. Blažis giedojo 
su choristais. Uršulė Lapins
kaitė (Mrs. Kaiser) giedojo Toronto, Can. 
“Avė Maria”. Ji Dievo duo
tu balsu dažnai papuošia pa
maldas bažnyčioj ir daug 
kartų yra žavėjus lietuvius 
parengimuose.

Plaukė gėlės, sveikinimai, 
dovanos, religiniai paveiks
lai, nuo kun. Ig. Albavičiaus, 
klebono Šv. Antano parapi
jos, Cicero, III.; česnavičių 
šeimos iš Chicago, III.; gi-

Giles (Bendoraičiūtės) iš 
Mahanoy City, Pa.; giminai
tės D. ir M. Yodišiūtės 12 
Cleveland, O.; Kundrotų, ge
rų katalikų ir mūs tautos 
rėmėjų iš Cleveland, Ohio, 
Radzevičių ir ^Masiliūnų iš 
Pittsburgh, Pa.; Narušio iš

Apgailėtina, kad nebuvo

Brangieji, prašom priimti 
mūs padėkos žodžius, einan
čius iš gilumos širdies. Vi
siems, kurie kuo nors prisi
dėjo prie šio jubiliejaus, a- 
čiū, ačiū. ,

PP. Aukštakalniai (Hill’e) 
paruošė pietus ir kuo ge
riausiai patarnavo visais at
žvilgiais. Patarė, kad lietu-

! Seselės reiškia padėkos žo 
d j visiems, kurie prisidėjo 
aukomis ir darbu prie sek- 
mngo vakaro, gegužės 9 d.

Pirmoje vietoje ačiū J. 
Shinkūnui, pirmininkui to 
vakaro. Toliau visiems dar
bininkams: V. Jurgelaičiui, 
A. Karpauskui, K. Bielskiui, 
J. Gajauskui, J. Bendorui, H. 
Rebeck, Jurgelaitienei, Ker- 
šulienei, žvirgždienei, M. Bo- 
risienei, G. Ivanauskienei, A. 
Petraitienei.

Už aukas: J. Šimkoniui, 
Dranginienei ir Mr. Pintar. 
Taip pat kurios gelbėjo par
davinėti bilietus ir pašventė 
savo laiką papuošimui vai
kelių. O. Ąmbrozienė ir Ši
monienė latrai daug pasiau
kojo. . . i): ■<

Lai Dievas gausiai atly
gina, o seselės nepamirš sa
vo geradarių prašant Aukš
čiausiojo palaimos jų gyve
nime.

Visuomet dėkingos,

Seselės iš Šv. Antano 
mokyklos

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; l’innad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrąjį, ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Stknuulluilab l’iigtil Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON , 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Narai} teL PROspect 1830

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 popiet.

galimybės visus tėvų pažįs- v*ai dažniau lankytų jų val- 
tarnug, draugus sukviesti į SY^lą, 0 visuomet kuo ge-
puotą, karo laikas neleido 
įvykdyti to, ko širdis troško. 
Nuoširdžiai ačiū visiems, kur 
dalyvavo šv. Mišiose.

Malonu buvo matyti vei
dus giminių ir pora artimų 
draugų puotoj. M. Šimonis

narsiai patarnaus.
Onutė Bakšaitė, Juozas ir 
Delfin Cress ir Ig. iT M.

Bakša’čiai

Mano N netų praktikavimas
Jum garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystų. , I 

' Prirengia teisingai akinius. Visuo- j 
•e atsitikimuose egzaminavimas de
ramas su elektrų parodančia ma- 
žtauslas klaidas. Spartai* atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
VALANDOS: Mto lO^n^iU I ▼. 
Wk. Seredomis nuo pietų, s No- 

4»Hoj pagal sutartį, 
galy atsitikimų akys atltafe*- 
be akinių. Kainas pigiu kaip

4712 South Ashland Ar.
YAUM ĮSU

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyrei priešas 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

ad resas

Liet uviSkas 
Žydukas

KEMKITE 
HENĄ

LIETUVIŲ 
dkaloą

N. KANTER, mv.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Plionn YARM SO54
Prlzlūreklt ra
kandus kų da
bar dk turite!

i bu naujais 
vat-s vaito- 
h&is.

PerklIJuoaim 
ir suversim C Atvira 
visus sujun
gi m ua.

me
džio dalis ii 
daillnalm.

Be .lokių PMedų, Jei Sumokėta Per S Mėn.

gaus periMm.

4 Pripileiyslm
I

Dalių
Parlor Belų 
P< rdi ribini 
u< ma/4> 

kalnų kaip

Ar Skauda Kojas ?
vOUIri Rvi 'f MltMOO

Uck'. M«w W«y UatoTsTZcOT 
. —fw C«rm aag CalIaMt—

i:c^u^:Tn
SHOES 25c ..
FOOT E-2 SHOE SHOP 

III NO LA SALLC ST.

Taip mažos, kaip 
$1.25 į savaitę!

Minimalis Įmokėjimas. Patogios Nąlygos.

SĄLYGOS

5 Metų Gvarantija Už Konstrukcijų ir Amatnlkystča Darbų.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. Cicero

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

Gaisro nuostoliai
Peoria, It. — pereito pir

madienio' vakare P^orijos 
biznio distrikte kilo gaisras, 
kuris sunaikino du namus, 
šeši gaisrininkai ir vienas 
žiūrovas buvo sužeistas. 
Gaisras sukėlė $100,000 nuo
stolių.

patarnavimai

Tai. YARds 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tai. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

►tI
Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:80-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

* OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true labos}

TeL MIDway 2880 Chicago, Dl
OFISO VALANDOS:

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISPARDUOTI.
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su "cases” — $36.00, $37.50,
$45.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
niski mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $3.50, $7 2.50 Iki $35.00.
STRIUNINUtl BASAI — $60.00, 
$126.00 ir $160.00. BASO 
DENGALAS — >12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3.00, $6.00, $10.00 
ir $16.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.60, $28.60, 
$36.Ou Ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLb, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir ^reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarlns- 
tams. Triūboma, Sasaptaones Ir 
taipgi Smuikoms Ir Guitarama

GOLDSTEBJ’B MŪŠIO SHOP 
014 Maxwcll St., Chicago

PINIu4tsA»KOĖD<AME

Pirmiems morgičiams. Nuo $800 
tki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimų.

JOHN O. SYKORA
2411 S. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 453.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagkl sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
Uja-

I) .<« 
V

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’tJS 
26 metų patyrimas

TeL: Yards 1828 
Pritaiko Akinius.rcaUįk) Kreivas Akis■Vagili Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik siena pora akių visam gy
venimui. SaugOfctto jas, leisdami 
Megsamlnuotl ]w tnodernliklausia 
metodą. kuHa regėjimo mokslą* 

gan sutelkti. 
m metai' Patyrimo 

pririnkime aktam, kurie pateHnaafigTir- •

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

<»«lrmedie«ieie tnųjal miniterimų.

SUPAŽINDINKITE KITUli 
ŠIT niENR. “DRAITOTT-

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijog tel.: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: h-3 ir 6—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

Tai. OANsl 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
2201 W. Cemiak Road^

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaee

Tel. REPubUc 7868

TeL YARdi 5981.
Res.: KBNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL OANal 0857
Res. tol: PROspect 6659

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

Residendja: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p$ IH 0 vai. vakar*.

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

5ooooo3<

Dr. John J: Smetona 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOMEl RISTAI 
1801 So. Anhlnnd Avenn» 

■-.■.p.- lJ-toe
Pelefauaei ua«AL OftM. Oleag> 

OCTBO VAIjAMDOS! 
Kasdlra •:$• a. m. iki $:$• p. m

TreOUd. ir Mtad. $:>• a. m. 
m* T.-e» p, m.— telkia —

SYK ES l
PATARNA

VIMAS t
— kuris ,—

SpecializuojaTame!
Nebūkit Hupan 

Moti nerangiai" 
pakinkliai*. Oy 
venkit llusal nuo 
patrūkimo bSdoe. i 

C I A L —P E
iškirpkite ftj skelbimų ir priduo 

kitę mums pirm 30 dienų laiko 
mes sutelksime Jums 
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

MMANKATINIMA 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų,

NP.I1A KO OBRHSNIO Už

Creator of C u „tom Appllanves for 27 yri. 
M S. STATE, RM. 910, STA. 4IIM 
Peily 1OA.M.-niSj Moti., Frl. "Tll 0 F.Ml

Malilrduy Tll 1, HuntUy * te 4.

— S

Sis yra Rperlail. gaminimo bandymas Ir 
Bebus kitom lalkraU'luom. Ta'pcl, ii 
paalūlymae nabua atkartotas.

i- -

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ Į
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINfiMS ŠĖMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ RNANSINR (STAIGA 

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo I — .

“ KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

CZED

UIHAl EAGHINGS



Ketvirtadienis, geg. 20, 1943

Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Ardier Avė., Čhioago 

KAI ŠUO ĮKANDA

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, >emNOIS

"F Kiekvieną pavasarį daug 
šunų pasiunta. Dabar būti
nai reikia saugotis, kad šuo 
neįkąstų ir pasiutimo liga 
žmogų neaprietų.

Šįmet Chicagoje ir apylin
kėse randasi daug pasiutu
sių šunų. Daug mokyklinio 
amžiaus vaikų ir suaugusių 
žmonių buvo apkramtyta. 
Jau keletas žmonių mirė nuo 
baisios pasiutimo ligos. Ki
ti gydomi Pasteuro vakci- 
nais. Tai vienintelis būdas 
išgelbėti žmogų nuo mirties.

Ar šuo būtų pasiutęs ar 
ne, visvien jo įkandimas ga
li sudaryti žmogaus gyvy
bei pavojų. Jei šuo pasiutęs, 
tai gali užkrėsti pasiutimo 
liga. O jei nepasiutęs, tai vis
gi nuo šuns nešvarių dantų 
žaizda gali užsirožyti, žmo
gus gali gauti kraujo užnuo- 

/ dijimą ir nuo to gali mirti.
Ką reikia daryti kai šuo 

įkanda, Nedelsiant eiti pas 
daktarą, kuris žaizdą tinka
mai išsterilizuos, duos tin
kamų vaistų ir apsaugos nuo 
blogų sėkmių.

Be to, daktaras tučtuojau 
praneš apie įvykį Sveikatos 

Y Departamentui, kad reikale 
galima būtų teikti ligoniui 
Pasteurinį gydymą. Taipgi 
daktaras praneš policijos de
partamentui, kad ji paimtų 
įtariamą šunį priežiūron. Į- 
tariamas šuo yra laikomas 
pririštas ir stebimas, ar ne- 

>4 s i r o d o pasiutimo simpto
mai. Jei pririštas ęlaužosi ir 
jo nasrai putoja, jei net ant 
pažįstamų puola, reiškia, 
kad šuo Veikiausia yra pa
siutęs. Tuomet policija šunį 
užmuša ir nugabena j Svei
katos Departamentą, kur jo 
smegenys laboratorijoje eg- 

j^zaminuojami. Jei šuo yra pa 
siutęs, tai smegenyse randa
ma ‘‘Negri’’ ląstelės. Tada 
įkastajam žmogui energin
gai teikiama Pasteuro Insti
tuto gydomoji pagalba.

Pasiutusio šuns aprietas 
žmogus ne tuojau pasiunta. 
Kartais praeina net pora mė 
nėšių iki pasirodo simpto- 

, mai. Jei žmogus tapo įkas
tas į veidą, ar ranką, tai pa
siutimo simptomai pasireiš
kia anksčiau.

Pasiutimo simptomai yra 
šiokį: Ligonis pasidaro -ne

ramus, piktas ir protarpiais 
nusiminęs. Pradeda gerklę 
skaudėti, o vėliau nieko ne
gali nuryti. Ypatingai bijosi 
vandens, nei gurkšnelio ne
gali nuryti; dėlto tąją ligą 
kartais vadina “hydropho- 
bia”, kas reiškia “bijojimas 
vandens”. Paskui įsimeta 
spazmai ir ligonį pradeda

Atsimintinos 
dienos
RAUDONOS STAMPOS

Pereitą pirmadienį, *gegu- 
žės 17 dieną, įsigaliojo H 
serijos raudonos stampos.

Gegužės 23 dieną įsigalio
jo J serijos raudonos stam
pos.

smaugti. Tuo metu ligonis 
pasiutusiai daužosi, drasko 
visus, kanda ir netenka pro
to. Prieš galą, kūno tempe
ratūra smarkiai pakyla, vi
są pradeda paraližuoti, ne
tenka sąmonės ir miršta.

Kai pasiutimo simptomai 
pasireiškia, tai jau viskas 
pervėlu, mirtis neišvengtina, 
niekas žmogų neišgelbės. Už 
tai labai svarbu, kad šuns 
apkramtytas žmogus skubiai 
ieškotų medikales pagalbos.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTJCD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
TeL RANdolpli 8488-0488

HELP WANTED — VYRAI

Didžiaiųiim lietuviu 
Jewelry Krautuvė

G, H ir J 
štampų.

serijos mėlynųjų

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVES

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
pridirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

r

Muzi-
Rekor-

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

p a s i r inklmą
Murikaližkų Instrumntų, 
kaliikų Knygų. Stygų, 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rąžomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MIISIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. AtsiSau- 
klt asmeniškai nuo t:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5340 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employment ofisą
THE CRACKER JACK CO.

4800 W. Mth St.

CUKRUS, PADANGOS, 
RAUDONOS IR MĖLYNOS 
STAMPOS

Gegužės 31 diena yra pa
skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo periodiško in
spektavimo keleivinių auto
mobilių padangų, kurie turi 
“C” kortelę; paskutinė die
na dėl E, F. G. H ir J. seri
jos raudonųjų štampų ir dėl

DOMICĖLĖ ČEPIENE
(po tėvais Saikai tė)

Jau sukako'treji metai, kat 
negailestinga mirtis atskyrė 1S 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motiną,

DOMICĖLĘ ČEPIENĘ.
Netekome savo mylimos geg. 

21 dieną, 1940 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jos 

niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia jai amžiną atilsj.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą iŠ mūsų tar
po. užprašėme gedulingas Sv. 
MiSias (su egzekvijomis) penk
tadienį, geg. 21 d., 1943 m. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje, 
8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldo
se ir kartu 8ų mumis pasimel
sti už a. a. Domicėlės sielą. 

Nuliūdę:—
Vyras Antanas; Dukterys— 

Ona Sragausklenė. Barbora 
Antekausklen£ ir Rozalija, ir 
Giminės.

.. O’BTGTTN
MALEVA

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

‘ Plaunama 
SIENOMS MALEVA 

52.80 Galionas
O’Brien’s Liąuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo, 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BAITAS ENAMEL

51.55 Kvorta
Liąuid Lite—labai žibanti, virtuvėms Ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevotL 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

52.80 Galionas ,
O’Ltte maišosi su vandenin—išdžiūsta J 
vieną vąlandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų Ir balta.
Didėja paidripklmas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

tlĮĮuiri ĮįŲ

16

K91
■ O G B „ C • • *

fNAVl l
ft f »K. 3 b

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Laiayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740 ,

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEffATKR BEACH HOTEL 

5340 Sheridan Rd.

VYRAMS 
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo sąly
gos. Rata 75c: 40 valandų į savaitę:
PROCTER & GAMBLE MFG CO.

1232 W. North Avė.

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui ir alijantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo. Loading Dept. įr tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
šiftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monro*.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera. mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP. 

Door 6. House 8.
113TH A CLARK STB.

FREIGHT HANDLEBS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Rts.

REIKALINGAS LINOTIPI8TAS

"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notiplstas (zecerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurte gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 Ro Oakley Avė.. Chloacn

VYRŲ

SIUVIMO
MAŠINŲ' OPERATORES

Ir dirbtuvėje darbininkės reikalin
gos. Gera mokestis su proga įsidir- 
bimo.
JOHNSON SPRING CUSHION CO. 

1785 Dlversey Pkwy. 
Wellington 2840.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING A MFG. CO. 
1500 S. Westem________ MONroe 8126

MERGINOMS
MOTERIMS

Lengvi Dirbtuvės Darbai. 
Patyrimas Nereikalinga.

Troga Įsidirbimo.
VIRŠLAIKIS

HARLICH MFG. CO.
1417 W. Jaclcson.

MERGINŲ
Reikia prie abelnų dirbtuvės 

darbų, pakavimo ir tt. 
Atsišaukite

3659 5. ASHLAND AVĖ.
MERGINOS

18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiau8tytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo. Proga dirb
ti viršlaikį. Dieną arba naktį šif
tai. Atsišaukite į Moterų Emplo
yment Dept.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MERGINOS
18 Metų Ir Suvlrš

SVARBUS KARO DARBAI
Dirbtuvės darbams, geros darbo są
lygos. Poilsio Laikotarpiai; Ęafete
riai Rūkymui kambariai.

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 Waablngtnn Blvd.

Receiving ir Warehouse departa
mentuose reikalauja seniai įsteig
ta kompanija kurios normalūs 
produktai dabar yra vartojama 
dėl

PERGALES
Atsišaukit dabar jei nedirbate 
pilną laiką prie karo darbų. »
METAL & THERMIT CORP.

41S E. 161st Street 
Esat Chteago, Ind.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

__________ 5848 Sheridan Rd,_________

MOTERŲ
Reikia rašalo (Ink) • dirbtuvėje. Pa* 
tyrimas nereikalinga. BOc į valandą.

FUCHS * LANG MFG. CO.
120 W. Illinois St.

REIKIA

MOTERŲ
Nuo 18 iki 45 Metų 
DIENĄ IR NAKTĮ 

DARBAMS

INSPEKTORIŲ
MAŠINŲ

OPERATORIŲ
PAKUOTOIŲ

, 100%
KARO DARBAI 

Būkite

KOMANDORKOS
NAMINIAM FRONTE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

STEWART DIE 
CASTING

4535 W. FULLERTON

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia

» Tuo jaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

PROGA ĮSIDIRBIMO 
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI 
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS 
3825 W. LAKE ST.

Reikia
Pantry Merginos
HENRICI’S RESTAURANT 

67 W. Randolnh

Naciai nusižengusiu Jų ' 
namiškius smaugia

LONDONAS (ONA). — 
Kai kuriems norvegams pa
siseka pabėgti iŠ savo kraš
to—iš nacių vykdomo tero
ro. Pabėgusieji užsieniuose 
iškelia aikštėn apie nacių 
karinį aktyvumą Norvegijo
je.

Tokios žinios naciams sta
čiai nervus tampo ir jie pas
kelbė, kad prieš tiai imasi 
griežtųjų priemonių. Jei ku
rie pabėgusiųjų norvegų ne
užčiaups savo* lūpų apie na
cių veiklą, tų žmonių likę 
Norvegijoje namiškiai ir ar
timieji giminės vyrai nuo 
16 iki 65 metų amž, bus su
imti, jų visų nuosavybės 
konfiskuotos ir jie patys pa
traukti atsakomybėn.

Norvegų sluoksniai pra
neša, kad vokiečiai tas prie
mones jau vykdo.

MERGINOS
ORDERIŲ 
RINKĖJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
K Mes Išmokinsime

Gera Pradinė Alga 
Proga Įsidirbimui
46 VAL. SAVAITĖJE 

sy2 DIENOS 
Puiki Transportacija 

Pradėsit Tuojaus 
Atsišaukite 

McKesson & 
ROBBINS, INC.
Wliolcsalc bnigglsts

540 W. Randolph St.

VYRAI IR MOTERYS— ■ o O•■oI

IŠDIRBĖJAI DIESEL -> ELECERIC 
RTREAMUINERR APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

Paprastu Darbininku 
Mach. Pagelbininku 

Mach. Operatorių
100% KARO DARBAI 

$40 IKI $55 I SAVAITĘ 

PRADŽIOJE

Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatslšaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 5 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans
portacijos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION 

LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS OORP.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

PARDAVIMUI

TTKRAH BAROENAS
PARSIDUODA — S fletų mūro na
mas, 5 ir 8 kambnrių. Karftto van
dene šiluma pirmam aukite, pečiaus 
šiluma antrame. Dėl platesnių infor
macijų krelpkltėe prie SAVININKŲ 
—1424 S. PULASKI RD.

Visoms po vieną, tik 
Lietuvai nieko

Pašto Departamentas, W,a> 
shingtone paskelbė, kad bė
giu kelių mėnesių, bus iš
leista serija 11 naujų pašto 
ženklų nacių pavergtoms vai 
stybėms pagerbti, būtent 
Lenkijai, Čekoslovakijai, 
Norvegijai, Luksemburgui, 
Olandijai, Belgijai, Prancū
zijai, Graikijai, Jugoslavijai, 
Albanijai ir Austrijai. Kiek
vienai valstybei skirtam ženk 
le bus graviūra kokio nors 
žymaus tos valstybės vaiz
do, emblema ir vėliava jos 
naturalėse spalvose. Visos 
tčb valstybės įeina į United 
Nations.

Jei Lietuvos viršūnės, dip
lomatai — pabėgę iš Lietu
vos ir svetur atstovavę ne
priklausomą Lietuvą, būtų 
sudarę vyriausybę “in exile”, 
kaip kad padarė lenkai, če
kai ir kiti, ir paskelbus Vo
kietijai karą, Lietuva šian
die būtų United Nations na
rys ir dvyliktas Amerikos 
Jungtinių Valstybių pašto 
ženklas tos serijos būtų iš
leistas Lietuvai pagerbti.

Amerikos Jungtinės Val
stybės kiekvieno pašto ženk
lo išleidžia po keletą milio- 
nų. Milionai žmonių tuos 
ženklus perka. Tūkstančiai 
vertelgų pašto ženklais j.uos 
išstato vitrinose. Milionas A- 
merikoj filatelistų stengias 
tuos ženklus savo albumuo
se turėti. O kur filatelistų 
klubų, organizacijų dažnos 
pašto ženklų parodos, ku
rias aplanko taip pat tūks
tančiai žmonių. Kiekvieną 
naują pašto ženklą milionai 
akių studijuoja: jo turinį, 
jo reikšmę, jame išgraviruo
tus obalsius, siekimus ir k. 
Kokia tai būtų gigantinė 
propaganda už nepriklauso
mą Lietuvą ir nekainuojan
ti nei vieno cento! O kaip 
mes norime tos propagan
dos ir neturime iš ko ją į 
aukštumas iškelti.

Ig. Sakalas

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

SKELBKITfiS “DRAUGE“ PIRKITE KARO BONUS! PLATINKITE “DRAUGĄ”

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

I I
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Stalino reikalavimai didėja
REIKALAUJA IR ŠVEDUOS IR NORVEGIJOS DALIŲ

•
Vakar spaudoj pastebėjome pranešimų, iš Vašingtono, 

kurie liečia pokarinį Europos gyvenimą. Vašingtone, 
mat, šiuo metu eina Prezidento Roosevelto ir Premiero

T - ✓ .

Cburchillio didelės svarbos pasitarimai. Šie du vyrai 
esą rimtai susirūpinę didėjančiais Sovietų Rusijos rei
kalavimais, kurie statomi kaipo kaina už rusų karia
vimą prieš Hitlerį Europoje.

Iškeliama ir naujų dalykų.
Pasirodo, kad Stalinas jau nebepasitenkina visos Lie

tuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos dalies reikalavimu, 
bet jis nori pasiglemžti Švedijos ir Norvegijos didelius 
plotus.

Dėl visų, tų; Stalino pretenzijų rimtai susirūpino ne 
tik p. Rooseveltas ir p. Churchill, bet ir kongrese ir se
nate pradedama rimčiau į tai pažvelgti.

KOKS TURĖS BOT ATSAKYMAS

Į Stalino reikalavimus šitoks atsakymas galėtų būti:
1. Rusijai nepriklauso nei Baltijos valstybės, nei tos 

Lenkijos, Švedijos bei Norvegijos dalys, kurių Stalinas 
reikalauja.

2. Stalinas ir visi jo agentai reikalauja, kad Anglija 
ir Jungtinės Valstybės tuojau atidarytų antrąjį frontą 
Europoje, nes tuo nori atitraukti ašies karo jėgas nuo 
Rytų fronto. Mat, bijoma, kad šį pavasarį naciai ir vėl 
pradės ofensyvą Rusijoje. Tariantis dėl atidarymo ant
rojo fronto, ir Stalinui turi būti pastatyta sąlygos: at
sisakyti savo pretenzijų į svetimas valstybes, laikytis 
Atlanto Čarterio dėsnių ir po karo net Rusijoj įgy
vendinti keturias laisves.

REIKALAUJA TO, KAS NE JOS

Rusijos reikalavimai negali būti patenkinti, nes ji rei
kalauja to, kas nėra jos. Iš kitos pusės — jungtinės 
tautos negali duoti rusams tai, kas ne jiems priklauso. 
Sakysim, Lietuva nepriklauso nei rusams nei kam ki
tam, bet tiems žmonėms, kurie ten gyvena, būtent -r- 
lietuviams. Lietuva — tai jų nuosavybė. Jungtinės tau
tos, kurioms vadovauja Prezidentas Rooseveltas ir Pre- 
mieras Churchill, kariauja dėl visų tautų gerovės, todėl 
negalės užkirsti kelią Lietuvos žmonėms gyventi laisvu 
įr nepriklausomu gyvenimu. To jos ir nedarys. Tik joms 
turęp rūpėti, kad didesnieji kaimynai mažųjų tautų ne
pultų ir neskriaustų, kad agresijai ir imperializmui Eu
ropoje būtų padarytas galas.

TURĖTŲ SEKTI ROOSEVELTĄ, BET NE HITLERĮ

Reikia manyti, kad p. Rooseveltui ir p. Churchilliui 
pavyks įkalbėti Staliną atsisakyti nepamatuotų ir ne
teisingų reikalavimų, nes jie ardo jungtinių tautų vie
ningumą ir prieštarauja tiems tikslams, dėl kurių ka
riaujama. Reiktų Stalinui priminti ir tai, kad perdide- 
lis apetitas nėra sveika. Pirma — sunku praryti, nes 
gali paspringti, o kita — per daug prarijus, gali gauti 
baisius vidurių negalavimus. Juk taip įvyksta su Hit
leriu. Tas vyras, su dideliu apetitu rijęs Vokietijai ne
priklausančias tautas, jau pradeda užspringt i. Nei Sta
linui nei kitam Rusijos ar bet kurios kitos valstybės 
vyrui tikrai nepatartina eiti Hitlerio keliais. Geriau1, 
sveikiau, teisingiau ir žmoniškiau yra sekti p. Roose
velto nurodytus kelius Atlanto Cartery Ir gero kaimy
no — (good neighbor policy) nusistatymą.

Švedijos laikraštis “Nya Dagligt Allehanda” duoda 
gana smulkmeniškų žinių apie nacių plėšimus Baltijos 
valstybėse. Nacių komisarams įsakyta konf Įrituoti ūki
ninkų žemės ūkio produktus. Pradėta konfiskuoti ir gy
vuliai. Už pasipriešinimą skiriamos bausmės.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Maisto konferencija ir ketarios laisvės
Užvakar Hot Springs, Va., prasidėjo tarptautinė mais

to konferencija, kurioj dalyvauja jungtinių tautų atsto
vai. Konferencijoj bus svarstoma pokarinis pasaulio
maitinimo klausimas.

*
ši konferencija, suprantama, yra labai svarbi. Tik 

nežinia, kodėl jon neįleidžiami spaudos atstovai. Dėl to 
laikraštininkai reiškia protestus. Rodo savo nepasiten
kinimą ir visuomenė. Manoma, kad maisto konferencija 
turėtų būti viešas dalykas, nes su žmonių maitinimo 
klausimu jokia slapta diplomatija nesiriša.

Bet mes dėl to nekaltiname Vašingtono, čia yra visų 
konferencijoj dalyvaujančių valstybių reikalas.

Mes šiuo norime atkreipti skaitytojų dėmesį į Pre
zidento Roosevelto raštą, perskaitytą konferencijoj ar
ba derybas atidarant.

“Mes žinome, kad pasaulyje, dėl kurio mes kariau
jame ir dirbame, keturios laisvės visiems žmonėms 
turės būti užtikrintos”.

Šiais žodžiais pradėjo savo pranešimą Prezidentas. 
Jis pastebėjo, ir visai teisingai, kad kiekviena iš tų 
laisvių pareina vieną nuo kitos. Ir dėl to, jei norima, 
kad tos laisves veiktų paskirose tautose ir kolektyviai, 
visos tautos lygia dalimi ir atsakomybę turi pasiimti. 
Visur maistas rūpestingai turi būti gaminamas. Nieks 
neturi trukdyti maisto pervežimui iš vieno krašto į ki
tą. “Problemos, kurios bus liečiamoj šioj konferenci
joj, yra pačios pagrindinės iš visų humaniškųjų prob
lemų, nes be maisto ir drabužių patsai gyvenimas nėra 
galimas” — sakė Prezidentas. ~

Reikia manyti, kad konferencija į Prezidento nuro
dymus atkreips rimto dėmesio. Mes neabejojame, kad 
Prezidentas, kalbėdamas apie keturias laisves ir At
lanto Čarterį, turi galvoji visas tautas, neišskiriant nė 
Baltijos valstybių.

Cburchillio kolba
• ' . . Į/ ' •.*

Vakar Jungtinių Valstybių kongrese kalbėjo Didžio
sios Britanijos premieras Winston Churchill.

Jo kalba buvo svarbi ir aktuali. Joj vykusiai nušvies
ta karo eiga ir mestas vienas kitas žvilgsnis į ateitį.

Kinijai, kuri jau šešti metai kariauja su Japonija, 
pažadėta greita ir stipri pagalba. Tai y/a didelės reikš
mės dalykas, nes toji pagalba yra skubiai reikalinga 
ir kiniečiai turi daug galimumų suvaidinti vieną iš svar
besnių vaidmenų kare prieš Japonijos militaristus. Be 
to, ir anglai su amerikiečiais nuo šiol smarkiau kariau
sią prieš japonus ir daužysią jų pozicijas. Stalinas ir 
Kaishek, kiniečių generalissimo, netrukus būsią pakvies
ti pasikalbėjiman su p. Roose veltu ir Churchilliu. Tai 
irgi svarbu.

Premieras ne be pagrindo džiaugėsi anglų ir ameri
kiečių pergale Tunisijoj. Iš vienos pasės priešams už
duota milžiniškų moralinių ir medžiaginių smūgių, iš 
kitos — demonstruota jungtinių tautų vieningumo jė
ga ir jau vienas kontinentas išvalytas nuo nacių ir fa
šistų teroristinių siautimų. Be to, parodyta, kad demo
kratijos puikiai gali kariauti, gintis nuo agresorių ir 
triuškinti jų jėgas.
r ai. -■ 'ĮėJs y L-r-
Žvelgiiant į ateitfp. Churchill pasakė, kad po per

galės Tunisijoj nebus gaištama, bet visomis jėgomis 
kariaujama toliau ir daužoma nacių, fašistų įr japonų 
jėgos. Pergalė jungtinėms tautoms užtikrinta.

šiai p. Cburchillio kalbai priduodama daug reikšmės. 
Vėliau mes ją plačiau įvertinsime.

[SPAUDOS APŽVALGA
a . „ »J i. «

Apie Anglijos komunistus
“Išeivių Draugas” rašo:

“Britų komunistai norėtų įsijungti į Labor Party, 
bet ši nelabai linkus kelti tokias vestuves. Kofnunis- 
tams prikišama, kad jie nedali vesti nepriklausomos 
politikos, nes jie klauso kominterno. “M u n į c i p a 1 
Workers’ Journal’’ rašo: mūsų patyrimas bendravi
mo su komunistų partija iki 1924 metų be jokių abe
jojimų įrodė, kad komunistai mums buvo sunkenybė 
ir šaltinis vidaus nesantaikos”. O Labour Party sek
retorius John Middleton kalba dar aštriau. Jis nuro
do į dideles komunistų išlaidas spaudai, plakatams ir 
dideliam skaičiui samdomų pareigūnų. Labour Party 
negalėtų tokių išlaidų pakelti, nors jos narių skai
čius yra bent 40 kartų didesnis. Iš kur komunistų 
partija gauna lėšų? Mr. J. Middleton pastebi, kad ko
munistų partija niekad nėra paskelbusi savo pajamų 
ir išlaidų apyskaitos.’'

Ketvirtadienis, geg. 20, 194<<

Japonai, kaip neseniai bu
vo paskelbta, išžudė Ameri
kos lakūnus, kurie buvo pa
imti į belaisvę.

Tuo nežmonišku, žiauriu 
japonų militaristų aktu pa
sipiktino visas civilizuotas 
pasaulis.

Jie pasirodė esą kruvinais 
barbarais.
t
Panašų barbarizmo aktą 

japonai papildė ir su Aus
tralijos ligoniniu laivu “Cen- 
traur’

Tą laivą jie nuskandino. 
Tuo būdu nužudė kelis šim
tus žmonių.

Laivai su ligoniais turi 
specialius ženklus. Tarptau
tiniu susitarimu jie neskan
dinami.

Bet japonai į tuos tarp
tautinius susitarimus jokio 
dėmesio nebekreipia.

Jų barbarizmui nebėra ri
bų.

Pasipiktinęs didėjančiais 
japonų žiaurumais pasaulis, 
padarys savo išvadą.

Padidinta energija, sukaup 
tomis visomis galimomis jė
gomis, glaudžiausiu vienin
gumu jungtinės *tautos ko
vos, kad japonų militaristus 
barbarus kuo greičiausiai nu 
šluoti nuo pasaulio veido.

Jie susilauks tokio teismo 
ir bausmės, kokio užsipelnė.
•
Ne tik karo sunkumai, bet 

ir įvairūs gamtos reiškiniai 
sunkina žmonių būvį.

Šaltas ir lietingas pava
saris trukdo žemės ūkio dar
bus.

Dideli ir dažnus, veik kas
dieniniai, lietūs, milijoną ak
rų žemės Illinois steite pa- 
plukdė vandenyje.

Tai neša didelius nuosto
lius ir tos nelaimės palies
tiems ūkininkams ir visam 
kraštui. Tie nuostoliai turės 
būti padengti didesniu pro- 
duktingumu kitose krašto a- 
pylinkėse. (

Šie potvyniai iškelia di
desnį reikalą rūpestingai dar 
buotis vadinamuose pergalės 
Darželiuose — Victory Gar- 
dens.

Kas tokių darželių dar ne
turi ir suranda galimumų 
juos turėti, nieko nelaukiąnt 
reiktų pradėti juose darbuo
tis.

Po svietą pasidairius
Skaičiau gazietose, kad 

bolševikai sudegino knygą 
“Sliakeris”, kurią parašė 
bolševikų mace R. Mizara. 
Pats jau knygos vardas pa
sako, kad ji buvo parašyta 
iš gyvenimo pačių bolševi
kų, kurie pirmam pasauli
niam kare didžiumoje sleke- 
riavo. 4

—Kam reikėjo toji knyga 
deginti? — kai kas klausia.

Mano delnas rodo, štai, 
ką. Bolševikai dabar labai 
va jauni žmonės. Jeigu tiktai 
kas juos leistų, tai ne antrą, 
ale dešimtį frontų atidarytų. 
Kad niekas než'notų, kokie 
“vajauninkai” jie buvo ana
me pasauliniame kare, dėlto 
tą knygą sudegino.

“Lietuvis” Šumauskis pra 
neša C h i c a g o s balšavikų 
“bangai” kad keli lietuviai 
darbininkai gerai mokosi ru
sų raudonarmiečių kariūnų 
mokykloje. Sako, rusus du
syk mokslingumu perviršijo. 
Kapsukas, atsimename, se
niau sakydavo, vienas lietu
vis vertas dešimts rusų. Lie
tuviai neatsimainė nei da
bar.

Naciai, sakoma, leis lie
tuviams šaukti “Steigiamą
jį Susirinkimą”. Nėra abe
jojimo, mūsų broliai Lietu
voje čia. mokės tokį peilį 
“įsteigti”, kuris nacius pa
plaus.

Spicpirvirvio Dumkos
Pas balšavikus įdomūs pi

lietybės įstatymai; kas pro 
Berlyną važiavo, tas “na
cis”, kas per Sovietiją bėgę 
(ar buvo deportuotas) tas 
“Sovietuos pilietis”. Geriau
sia demokratinėje Ameriko
je: čia turi teismo prašyti 
tave piliečiu padaryti.

Čekoslovakai, sakoma, ruo 
šiasi sutikti padovanoti Lie
tuvą Maskvai. Žinai, ne tė
vo arklys, ne sūnus važiuo
ja, bet kokį riksmą čekoslo
vakai sukeltų, jei kas nors 
jų tėvynę kam nors dova
notų!

- Kasžin ką Vabalas ir An- 
drulevičiai sakytų apie Sta
liną, jei juos bolševikai ves
tų prie sienos kaip vedė Al- 
terj/ ir Ehrliką?

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės 20 d.)

Kareivio gyvenimas kem
pėse... Kareivis Juozas A. 
Mickeliūnas rašo iš Camp 
Custer, Mich. Kareivio gy
venimu patenkintas. Ragina 
pirkli U. S. laisvės bonus.

Dėl pasakytos tiesos, nors 
kiltų rūstybė, vis gi mažiau 
būtų bloga, negu kad ding
tų teisybė. — P. 2.

IA AMERIKOS KALBĖJO ANGLIJAI

Britų ministeris pirmininkas Churchill (viršuje), ku 
ris turi pasitarimus su prez, Roosevelt, kalbėjo iš Jungt. 
Amerikos Valstybių į Angliją ir jo vyriausia mintis buvo, 
kad ruoštųsi invazijai Europon. Vakar gi jis kalbėjo U. S. 
kongrese.

, ‘‘Draugas" Acme photo

Momcco radijas pranešė, jog gauta žinių Šveicari
joje iš Italijos, jog Italijos karalius Emanuel atsisakęs 
nuo sosto, šios žiųios dar nėra galutinai patvirtintos.
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Nazių pavergta Graikija nepaliauja 
kovojus

Ginklai submarinais ir lėktuvais. - Penkios 
požemio armijos. - Be gaivu naciu lavonai 
ant komendantūros laiptu.

ŠIŲ DIENŲ KNYGOS ‘MIRACLE OF HĖLLAS” 
APŽVALGA.

Rašo Stephen Pierce

Pietinėje dalyje Graikijos, 1,000 drachmų buvo žadėta 
prie pat pakraščio, šviturys už vieną kareivį, o 2,000 
pasirodo nakties tamsumoj drachmų už karininką, bet 
ir vėl greitai dingsta. Su,b- nei vienas britas nebuvo iš
marinąs jūroje mato tą sig- duotas. Tiktai Gestapo ga- 
nalą ir slenka prie kranto. Įėjo juos surasti.
Sargai pakraštyje, mažame Praeitą pavasarį vienas iš 
laivelyje, plaukia prie sub- klepht patriotų buvo nacių 
marino ir gavę tris dėžutes nužudytas. Tą patį vakarą 
amunicijos grįžta atgal. Irk- i vokiečių karininkai, kurie 
lų pliauškėjimas į vandenį • buvo dalyviai šios žudystės 
staiga prapuola, ūžime pat- J buvo pagrobti, nugabenti į 
rulinio lėktuvo. Submarinas kalnus, kur žmonių teismas 
neria. Laive vyrai kuo grei-1 nuteisė juos sušaudyti. Se- 
čiausia irkluoja prie kran- kančią dieną kūnai be galvų 
to. Jie sėkmingai iškelia iš buvo rasti maišuose ant ko- 
laivelio dvi dėžutes iki lėk- mendatūros laiptų, kad pa- 
tuvas vėl pasirodo. Jų ne- laidotų.
mato. ’ “Mirties spąstai”, yra na

cių vardas geležinkeliui, ku
ris eina per vakarų Make-

VAIZDAS Iš ARTI

“Draugas” Acme photo

U. S. Armijos Lakūnas, nepaisant priešlėktuvinės ugnies veikimo, Ausileido žemai, kad 
nutraukti iš arti japonų barakus, niūrios žiurkių salos Kiška uostą, Aleutians. Ši ja
ponų laikoma sala yra 60 mailių nuo naujos U. S. bazės. Amchitka. Ši amerikiečių bazė 
duoda galimybę sėkmingai bombarduoti japonų pozicijas.

MOTINOS BALSAS

Alaska - gamtos stebuklų šalis..
Rašo kun. A. Briška

Tokiais pavojingais būdais 
šautuvai siunčiami patrio
tams Graikijoj. Kartais bri
tų ir graikų submarinai pri
stato ir kitas reikalingas ka
ro reikmenis. Kartais tai at
lieka Amerikos lakūnai pa- 
rašutais. Negaunama tiek a- 
municijos, kad ardyti ašies 
karo mašiną, bet gaunama 
užtektinai, kad trukdyti prie
šo veiksmus.

Smulkus aprašymas Grai
kijos pasipriešinimo neseniai 
išleistas knygoje “Miracle of 
Heilas”, kurią parašė Betty 
Mason. Kaipo C oi u m b i a 
Broadcasting System kores
pondentė, autorė buvo Ate-

doniją. Traukiniai dažnai iš- 
dinamituojami tuneli U o s e. 
Langai išdaužomi granato
mis. Vieną sykį, kada 500 
graikų jaunuolių vežė į vo
kiečių darbo stovyklą, jų 
traukinys buvo užpultas. Jau 
nuoliai pabėgo ir prisidėjo 
prie kompatriotų būrio. Tro- 
kai negali važinėti naktį, nes 
visur pilna stulpų.

Aliantų bombardav i m a i 
puikiai pavyko, nes jie gavo 
slaptas radio informacijas, 
kurios nurodė, kur reikia 
bombarduoti.

Žuvusių sąrašai, kurie bu
vo paskelbti italų aukštosios

nuošė per karą ir okupacijos komandos praeitą pavasarį 
pradžioje. Nuo tada, ji seka buv0 labai aukšti Ba,3ndžio Į 
požeminį graikų judėjimą mgn Balkanuose žuvo 1,644, 
per neseniai pabėgusius trem svįei;tų 1,180 ir dingusių i 
tinius ir slaptus šaltinius su 903 Gegužės mėn. tikt-ai'
Graikija. ................. į Graikijoj žuvo 465, sužeistų

Požeminis judėjimas, ji sa 783 ir dingusių 78>
ko, turi glaudžius santykius Graikijos žmOnės žino, 
su aliantų vyriausybe Gaire.
Nariai slaptos organizacijos

kad jų bėdos bus vis dides
nės. Nors jie labai daug iš

vyksta j ir iš vyriausybės kentejo, bet dar nepametė

Nuskambėjo pasaulyje Mo 
tinos Dienos garsai ir tik at
garsiai girdisi spaudoje, kaip 
šen ar ten toji diena buvo 
minima, kaip motina buvo 
gerbiama. Gražu, kad yra 
gerbiama tnotina bei moti
nystė, tik pasiklausius tų 
garsų, norisi pasauliui pri
minti, kad motinai kuo ma
žiausiai rūpi pagarba. Jei mo 
tinos galėję būtų, ji apeliuo
tų į pasaulio širdį — išgirsk, 
sustok pasauli ir nežudyk 
mano vaikų, leisk jiems gy
venti ir aš būsiu laiminga. 
Tik kažin, ar kada supras 
imperializmu persisunkę val
stybių vadai, kaip skaudu 
motinai guldyti vaiką į gra
bą už pasaulio, o ypač vadų 
neteisybę.

Mums, šios šalies moti
noms, tik vienintelis troški- Į 
mas, kad šių pasaulinių skęr 
dynių sūkury, būtų iškovo
ta laisvė visoms tautoms ir 
laimėta, taika. O jei ir ši pas
kutinė viltis būtų suklastota,! 
jei būtų kovojama tik už 
didžiųjų valstybių interesus 
paaukojant mažasias tautas 
kančioms ir mirčiai, tai bū-j 
tų aukščiausio laipsnio nu-1 
sivylimas bile kc-kia gyvuo- i

jančia valstybėse tiesa. Bet 
reikia manyti, kad taip ne
įvyks ir mūsų eūnų kraujas 
išpirks laisvę visoms tau
toms ir išvaduos žmoniją iš 
žiaurių tironų rankų.

Motina

su visokiais pianais. Daug 
pabėgėlių keliauja nuo vie
nos salos į kitą. šimtai plau
kia visai netinkamais laive
liais. Jie prisidėjo prie Hel- 
lenic pulkų, jų laivyno ir 
oro jėgų, ir kuo puikiausiai 
dalyvavo Šiaurės Afrikos ko 
voje.

Penkių požeminių grupių 
veiksmas aprašytas knygo
je. Šiaurėje “Major Douras” 
turi 6,000 vyrų. Leonidas 
Pappas, žilaplaukis “evzone’’ 
kapitonas, turi pulką prie 
Thermopylae Pass. Trečia 
grupė netoli Parnassus. Ket
virta kontroliuoja Mani ne- j 
toli Sparta kunigo Capitano 
Papanicholas vad o v y b ė j.' 
Crete narsus generolas Em 
manuel Mandakas vadovau- ■ 
ja didžiausiai ir svarbiausiai 
patriotų armijai.

Uolose Mt. Parnassas ga
lima girdėti britų balsus. Tik 
pagal balsą juos galima pa
žinti, nes saule įdegti, su
džiūvę, jie panašūs į vietos 
gyventojus. Tūkstančiai bri
tų kareivių buvo atkirsti nrfo 
didžiosios dalies armijos.1 
1,200 iš Naujos Zelandijos 
kovojo Crete saloje. Nors

jumoro. Kada vokiečiai bė
ga per Afrikos dykumą, dar
bininkai aliejaus spaudžia
mos mašinos vieną dalį pa
vadino “Alexander”, kitą da
lį, “Eisenhower”, o aliejų — 
“Rommel”.

Per žiemos mėnesius 1943 
metais, kada kitas priešas 
tifas ir džiova piovė žmones, 
graikai ir jam kirto smūgį 
ir dabar planuoja ateitį.

Graikai, Mason sako, gal
voja terminais šimtmečių. 
Jie daro planus, kaip truk
dyti ašies karo pastangą ne 
todėl, kad jie mano, jog ali- 
antai atsieks pergalę per se
kamus šešis mėnesius, per 
metą, arba net ir per du, bet 
tam, kad agresorius galu
tinai išvijus iš Graikijos, 
kaip buvo praeityje. Jie ži
no, kad taip turi būti. FLIS

Jei turite pažįstame 
lietuvį karį Londone,..

(LKFSB) Iš Londono lie
tuvių parapijos klebono kun 
K. A. Matulaičio sužinojo
me, kad jį aplankė Ameri
kos lietuvis karys Rudzevi-;; * -b. J
čius, iš Grand Rapids, Mich. 
Jis buvo gavęs keletai dienų 
atostogas^-,Įtarias skyrė su
sipažinimui su Londonu. Tas 
lietuvis karys sveikas, gerai 
atrodo, tik sielojasi, kad ne
gali gauti žinių apie savo 
sesutę, kuri yrą Lietuvoje.

Jei kas turi savo pažįsta 
mų, ar giminių lietuvių ka 
rių Londone, būtų gerai pa
rašyti, kad tenai yra lietu 
vių bažnyčia, kurią jie, prie 
progos, galėtų aplankyti ir 
sueidami į ryšį su vietos lie
tuviais padarytų jiems ir sau 
nemažą malonumą. Londone 
lietuvių klebono adresas: 
Rev. C. A. Matulaitis, 21, 
The Ovai, Hackney Road, 
London E 2, England.

Lietuviai viename 
Sibiro sovehoze

(LKFSB) Cnicagoje gau
tas laiškas iš Altajaus kraš
to. Čia, “Kultūros” soveho
ze (sovietų valstybiiliame ū- 
kyje) yra Sibiran ištremtų1 
lietuvių, kurie pristatyti prie 
ūkio darbų. Viena šeima pra 
šo suieškoti giminaičius Pet
rą Morkevičių ir Oną Kle- 
večkaitę, kurie gyveną Bos
tone. Suminėtuosius,asmenis, 
arba tuos, kuri*1 apie juos 
žino, prašome kreiptis i 
“Darbininko” redakciją (366 
W.. Broadway, So. Boston 
Mass.), kur gaus daugiau in
formacijų. Laiškas iš Sibiro 
išsiųstas šių metų sausio 23 
dieną, Chicagą pasiekė ge
gužės 11 d., taigi pakeliui 
išbuvo tris bu puse mėnesio.

Jėzuitų darbuotė
Netekę vado, kun. Tosi iš

vyko į Europą pasitarti su 
viršininku Tikėjimui Platin
ti Draugijos, kuries centras 
tuo melu buvo Lyohs mies
te, Prancūzijoj. Viršininkas 
išklausęs raportą apie misi
jų padėtįi, įteikė $4,000 mi
sijų reikalams ir pavedė vi
są misijų lauką Alaskoje jė
zuitams. Nuo to laiko viso
se Alaskos misijose dirba 
jėzuitai. 1894 m. misija A- 
hskoj pakelta į Apaštąliš 
kąją Prefektūrą su apaštale 
ku prefektu kun. Tosi prie
šakyje. Jam mirus 1898 m. 
iki 1904 m. prefektu buvę 
kun. J. Rene, S.J., o šiam 
pasitraukus, paskirtas vys
kupas Crimoųt, S.J., kuris 
ir dabar yra tose pareigose 
Vysk. Crimont jau 85 m. se
nelis. Atvyko į Alaską 188€

“Flying Tigers’’. Lakūnų tar 
pe yra daug ir nekatalikų, 
bet jie patėmyja, kad nežiū
rint, kokia būtų šalis, arba 
tauta, visur randa pasišven
tusiai dirbančius kunigus. 
Ir nekatalikai mūsų šalies 
drąsuoliai dideliai pagerbia 
Katalikų Bažnyčią vadinda
mi ją “Jungtinių Tautų Baž
nyčia”.

Kun. Ruppert, S.J.
Misįjonieriams misijų ša

lyse iš visų pusių gręsia pa
vojai jei ne nuo vietinių 
žmonių, tai nuo gamtos. Bet 
tie pavojai nesulaiko pasi
šventusių dirbti Kristaus 
mokslui ir žmonių sielų iš
ganymui.

Misijpnierlai Alaskoje į- 
vedė paprotį, kaip ir pas 
mus, papuošti eglaitę ir, v-, 
patingai vaikams; teikti do
vanėlių. Kūčių dienoje tėvas

m. Po mirties vyskupo Seg- Ruppert pasiėmęs daug įvai- 
hers, kardinolas GBabons jį, rių dovanėlių šunų traukia- 
tuomet jauną, įšventino ku- momis rogutėmis per ledus 
nigu. Už kiek laiko jis išvy- įr sniego kalnus leidosi į to
ko į Alaską misijų darbui. iįmas vietas aplankyti vai- 
Nuo 1894 m. darbavosi įvai- kus ir juos apdovanoti. Jis 
riose misijose. Vyskupu kon- ypatingai mylėjo vaikus, ku- 
sekruotas 1917 m. Per 49 rįe buvo prie jo labai pusi
ni. savo darbuotės Alaskoje 
jis patyrė daug pavojų, bet 
nei vienas neatbaidė nuo

rišę. Visi laukdavo tėvo Rup 
pert atsilankymo. Pasitaikė 
labai žiiarrus oras. Šiaurės

švento darbo žmonių sielų, vėjas staugė, sniegą nešė.
išganymui. Yra sveikas, links 
mas ir tebesidarbuoja 
Jungtinių tautų bažnyčia

Šiuo laiku visose pasaulio 
dalyse darbuojasi katalikų 
misijonieriai skelbdami vie
ną ir tą patį katalikų tikė
jimą laikydamies visame ir 
vįsur tų pačių apeigų. Tai 
patėmyja ir karo lakūnai 
skraidydami su vadinamu

Tamsu ir nepakenčiamas 
šaltis, bet tėvas Ruppert ne
nori vaikų apvilti. Jis va
žiuoja. Vienoj vietoj šunes 
išsimušė iš kelio ir nežinojo 

,į kurią pusę bėgti. Po gero
kos klajonės pavargę ir šal
čio spaudžiami šunes krin
ta. Kun. Ruppert, nesulauk
damas pagalbos, taip pat 
miršta.
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ęĮ£E».P T*«SA1
Dabar Jau laikas mokėti 1942 metų taksus. Mo
kėti galima miestelio salėje (Town Hali)—ar 
bet kurios bankos įstaigoje Cicero, miestely j e.

JERRY I. VITERNA 
Town Collector, Cicero

u

JOS. F. BUDRIK 
Ine.,

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jewelry, ir 
Rekordų. Didelis pasirin
kimas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

*frk»i lntlud» To«

Jums apsimokės atva
žiuoti pas Budriką, kad ir 
iš toliau, Kainos prieina
mos. Krautuvė atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Sudriko leidžiami Radio 
Programai:

WCFL 1000 k. Sekmad. va
kare 0 valandą.

WHFC 1460 k. Ketvirtad. 7 
vai. vakare.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb-

PIT NAI mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
1 Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisčm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. \

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

ARCHER AVENUE FURHITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
X Suknelėo—mūsų Specialybė.

I.ntml Rct-on rflSIf-M moterų kaillnlnl, ka liukais pap mitalu arlrn 
rloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR l’ATVH PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, savininkės
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ENGLISH COLUMN 1

Excerpts irom The
LRCSO Bulletin

• A LiTHUANlAN SEES
By V.

;;.Lithuanians are fourth

A new 10,000 word survey 
entitled “The Nazi Slave La- 
bor Society” gives us a con- 

;.;cise view of a noted feature 
’ -of Hitler’s “New Order’’ ln 
»• Europe. It was isaued by the 

Foreign Service Division of 
,..the Office of Wiar Įnforma- 
.„tion. Lithuanians will be in- 
Ltereated to know that the
..•Nazi s ha ve put them fourth

am**
' ’in their infamous “blood- 
,;„hierarchy”. First come the 
J‘‘Willing Willie” Nordięs: 
«Italians, Spaniards, Hunga- 
--rians, Bulgarians and Ruma-
- nians. Then come the more
- unfortunate “Nordics”: Da- 
w nes, Dutch, Norwegians. The 
Z French and the Belgians 
„ come third, and the Lithua- 
Z nians, Latvians, Estonians 
2 are grouped together with
# the Czechs, Serbą and Cro- 
2 ats. The Poles are the lašt 
I and get the least considera-
* tion in the matter of wages 
£ food, clothing, housing etc.
* Stronski is out .

r - A London dispatch telis
• of the appointment of pro-
• fessor Stanislaw Kot to theF
; post of Minister of Informa- 
; tion in the Polish Govern- 
| ment. Mt, Kot for f o r t y 
> years has been one of the 
» most prominent members of 

the Peasants party. He re- 
placed Mr, Stronski who ril- 
ed many Lithuanians and 
right minded Poles by spread

WET GOING

“Draugas” Acme photo

Donald Oldenburg, Wisconsin, James ‘Red’ McCarthy,

LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaj; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Labdariu padėka
J?

cago, arba priduoti vietiniai 
labdarių kuopai.

K, YodelisLabdarių Sąjungos centro 
valdyba ir operetės vakaro 
rengimo komisija taria šir
dingą ačiū visiems atsilan- 
kusiems ir tiems, kurie tu
rėjo nusipirkę bilietus, bet 
negalėjo atsilankyti, širdin
giausiai ačiū aukotojams už

j gausias aukas, kurių sudėjo 
apie penkis šimtus ir pusę. 
Keturi asmenys paklojo po 
visą šimtinę, tapdami Lab
darių Sąjungos garbės na
riais. Ačiū biznieriui Micke- 
liūnui už atsilankymą ir už 
gausią auką. Jis nė vieno 
Labdarių parengimo nepra-

.. .................................... , ,, „ , , leidžia ir vis gausiai aukoja.
Illinois, defending champ, and Donald Stoltz, Northwest-| Ačįū -r ady Grišįuį įr jo
ern, plod over rain-soaked course during Big Ten champ- 
ionship gplf meet at Westmorland Country club, Wilmette, 
ni. {

Brighton Park. — Labda
rių Sąjungos 8 kuopos mė
nesinis susirinkimas huvo la 
bai skaitlingas. Gauta viena 
amžina garbės narė N. N. ir 
kita su $25.00. Kuopa dėko
ja S. Visockienei už jos gra
žų darbą, gaunant tas šim
tines.

H. Širvinskienė raportavo, 
kad nuo bunco jau padaryta 
įrengimui kambario senelių 
prieglaudoj $250.00. Padėko
ta komisijai už vieningą dar- 
bavimąsi.

P. Vaičekauskas stropiai 
darbuojasi dėl kapinių die-

Kelionėj su
Ateitininkais
Svečiuose pas kun. Jeske- 
vičių ir dr. A. Rakauską

žinojome, kad Niagara 
Falls mieste yra lietuvių pa
rapija ir nors telefonu nepa
vyko su ja susisiekti, dalis 
mūsų ekskursijos, turėdami 
dar pora valandų laiko iki 
traukinio išėjimo, nuvyko ap 
lankyti parapijos klebono 
kun. Jeskevičiaus. Jį rado 
namuose ir valandėlę pasi- 
svečiavom. Kun. Jeskevičius 
ateitininkes nuvežė į Niaga-

goti savo čemodanus, sku
binome išlysti iš tų požemių 
ir pažvelgti į dangų raižan
čius New York pastatus. 
Nors buvo saulėtas rytas, 
tačiau saulutės spinduliais 
džiaugėsi tik dangoraižių vir 
šūnių gyventojai, o mes 
vaikštinėjome dangoraižių 
šešėliuose ir akimis gaudė
me puikiai išdekoruotus krau 
tuvių langus, net sustodavo
me ties jais po keletą mi
nučių. Pusryčiavome auto
mate, kur įmetus nikelį ar 
dešimtuką, pats gali pasi
imti, ką per stiklinį langelį 
esi pasirinkęs. Ten niekas

ros kunigų seminariją, kur,,nepatarnauja, niekas pinigų 
studijuoja dr. A. Rakauskas, nerenka.
visiems žinomas Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjas.
Tai buvo didelis surprizas 
klierikui A. Rakauskui, nes
jis nesitikėjo sutikti chica--kėjų dalis dar tebėra Lietu-

VIZITAS LIETU
VOS KONSULUI 

Ateitininkų draugovės šo-

S740 donations for the Ame
rican Red Cross on March 
13... A Committee of Detroit 
Lithuanians expressed their 
thanks to Michigan Repre- 
sentative Woodruff who in 
a speech to Gongress stood 
for the independence of Lith- 
uania and the other Baltic 
Republics... Representatives 
of the LithRianian Catholic 
parishes of that šame De
troit gavę a check for $2,- 
£01.27 to the American Red 
Cross... A great folk dance 
festival was arranged 
took place in Philadelphia 
the first week of May. Lith
uanians were represented

ing unfounded atatements j by the Ateitininkų Draugo- 
bout a so-called “collaborc.-1 vė (a etudent group) of Chi-
tion” between Lithuanian 
and Nazi police in persecut- 
ing Poles in Vilnius and eise- 

i where. It was pointed cut, 
• * that the Lithuanians are not
į
-"mastelis of their country,

cago, and by the dancing en- 
semble organized in So. Bos
ton by Mrs. Ona Ivaškas... 
Captain V. Kuizinas of the 
Lithuanian Nšvy, now a re- 
fugee in this country, gra-

""and that there an practical- duated with a Master’s Deg-
ly no collaborationists among

X them. The Germane do not 
Strust the Lithuanians with 
~any weapons or police du-
*ties.

~The “Strategical” Argument
Į
jį* The Latvian Minister in 
XWashington, in a letter to 
—the New York Times, gives 

a dig to the so-called “stra^
^tegical” cons iderations

ree in navai construction 
from the University of Mi
chigan.

Co-Missionaries
Wanted

Misaion Clubs ha,ve been 
organized throughout the 
world to h e 1 p missionary 
priests and sisters in the

j^vhich would sėli the Baltic splendid work they have un-
**States down the Soviet Ri- 
Z2ver. He says:

S ‘ ‘It is against c o m m o n 
~sense to sacrifice the ‘ad- 
^mirable Baltic States’ (as 
JįMr. Grant-Smith čalls them) 
_when Germany shall be de- 
Xfeated, disarmed and de-in- 
Xdustrialized. Against whom 
Zthen does Soviet Russia need 
_the Baltic States as strate- 
^gic posdtions? Why ccųld 
_J elgium and Holland exist, 
.jis a bridge between Germa- 
£hy and other countries?”

"We see by the papers »
Z The Lithuanians of Balti- 

more, after speeches by at-
Ttorney N. Rastenis (a mem- 
„ber of the Maryland legisla- 
.tuee) and others collected

dertaken. One CTich mission 
auxiliary group has been or
ganized by the studentą of 
Marian Hills Seminary in 
Hinsdale. The main, būt by 
no means eole, objectlve of 
this organization has been 
to aid Lithuanian priests on 
mission duty in South Ame
rica, in the armed forces. 
and elsewhere.

Realizing the importance 
of Catholic missionary acti- 
vity, people often inąuire as 
to how they can assist in 
this noble work. The Marian 
Mission Club has the ans- 
wer. It acte as a mission 
clearing house. It takes all 
sorts of articles and puta 
them to work in the mission 
field. It enables everyone to

cooperate in the work of the 
missionaries.

Do you want to help?

Here ’are būt a few ways 
in which you can help: Help 
by Prayer...

Our Lord himself admo- 
nished us to pray for the 
missions when He said: “The 
harvest indeed is great, būt 
the laborers are few. Pray 
ye therefore the Lord of the 
harvest, that he send forth 
laborers into his harvest.’’ 
(Mat. IX. 37-8).

Contributions...
Any amount of money, no 

matter how small is a most 
valuable contrihution.

Save Stamps

The lowly cancelled post- 
age stamp in the hands of 
this Mission group becomes 
an important means of gain- 
ing money to help save souls. 
Everyone can help the mis
sions in this almost insignif- 
icant way. Remove the used 
postage stamps from your 
mail (It is best not to loosen 
stamps from the envelope 
būt to out them out, leaving 
a narrow edge of pa,per a- 
round the stamp) and send 
them to the Marian Mission 
Club. They’ll do the ręst.

Old and New Books...
feooks of all kinds can be į 

put to ūse both in the semi
nary where missionaries are1 
trainėd and in the mission 
territory. Welcome Articles...

Old roearies are repaired 
by the Mission Club and put 
into banda of people who 
need them. Old coins, watch- 
es, discarded jewelry and 
even tin foil can be put to 
work for the missions. Toęle 
are needed for mission work 
shops. Furniture, for mis- 
sion houses. All these things 
and many others which you 
might throw away can be 
of great value to the mis
sions.

Help the missions through 
the Marian Mission Club, 
Marian Hills Seminary, Hins
dale, Rl.

žmonai už atsilankymą ir au nos’ registruodamas rinkikes 
ką. Adv. Grišius yra labda-!ir Lt Tai dienai aukoja do
rių geras rėmėjas. Antanas vanas: O- Ivinskaitė, S. Vi- 
Vanagaitis irgi labdarius pa/
remia, parengimus garsina.
Susilaukėm dar vienos vei
kėjos, tai yra Sophia Bart
kus. Jinai buvo žadėjus at
važiuoti į mūsų vakarą, bet 
negalėjo, tačiau atsiuntė per 
savo mylimą dukrelę Aldoną 
auką $5.00 ir laiškutį su pa
sižadėjimu darbuotis labda
riams. Padėkos žodis priklau 
so ir 1 kuopai už pagamini
mą valgių ir kitų darbų. Kuo 
pos pirmininkė A. Gedvilie
nė viena pardavė apie šimtą 
bilietų. Ačiū visiems bilietų 
pardavėjams. Ačiū prof. A.
Pociui ir režiseriui Ig. Sa
kalui už taip gražų išmoky- 
mą artistų. L. šimučiui už 
gražų vakaro vedimą. A. Va
lančiūtei už puikų padaina- 
vimą. Klebonui kun. A. Lin
kui ir centro pirm. A. Valan
čiui už kalbas. Ačiū visiems.

Kas geriems darbams au
koja ir dirba nė kiek nesi
jaučia kad būtų nusiskriau- 
dęs, nes geri darbai žmogaus 
ateitį taiso. Jei ir tamsta 
norėtum prisidėti prie to kil 
naus labdarybės darbo, ma
loniai prašom labdarių cent
ro valdybai pasiųsti auką

sockienė, M. Neverdauskie- 
nė, J. Klimas ir J. Brazaus
kas.

Į šv. Kazimiero Rėmėjų 
seimą, kuris bus gegužės 23 
d. vienuolyne, išrinkti dele
gatai — H. širvinskienė, O. 
šakūnienė, M. Neverdauskie- 
nė, J. Klimas. Auka $5.00.

Pirm. D. Varnas raginą

giečių.
Dalis mūsų ekskursijos 

dar aplankė Canada, kuri 
randasi tuoj perėjus tiltą 
per Niagaros upę. Ten jie 
nusipirko suvenirų ir foto 
aparatams filmų, kurių ne
galėjo gauti nei Clevelande, 
nei Niagaroje.

Pereiti per sieną į Canada 
nėra jokių sunkumų tik rei

vos piliečiai, todėl visiems 
buvo įdomu padaryti vizitą 
New Yorko Lietuvos konsu
lui Jonui Budriui. Konsula
to štabas yra žymiai suma
žintas, dirba tik keturi as
mens: konsulas J. Budrys, 
Simutis, Stašinskas ir sek
retorė. Konsulate mums pa
pasakojo apie žymesnes New 
Yorko vietas.

kia turėti asmenybei įrody- j Pastebėjome, kad konsu- 
mo dokumentus, arba būti latas turi didoką knygyną
Amerikoj gimusiu, tada už
tenka pasakyti, kur gimęs 
ir to užtenka.

Vakare išvykome į Buf

lietuviškų knygų ir gaidų, 
todėl kam kas patiko įsigi
jome. Konsulas mus apdo
vanojo literatūra apie Lie-

falo ir iš čia į New Yorką. tuvjt ang!u kalboje. Mums
Prie pat Buffalo teko per- 

visus kuo daugiausiai pasi- gyventi “black out’’ trauki-
darbuoti prie virtuvės, kad 
visus svečius kuo geriausiai 
pavaišinus. Celedinienė gas- 
padinauja.

Kuopa nutarė turėti Lab
darių ūkyje šeimynišką iš
važiavimą. Komisija išrink
ta: N. Širvinskas, O. Ivins- 
kaitė, H. širvinskienė ir J. 
Brazauskas.

Pirm. D. Varnas sugrą
žino vajaus knygutę su $11. 

Ona Ivinskaitė, rašt.

Sumažinama spalvų 
skaičius

YVashington. — Karo pro
dukcijos boardas, gegužės 
17 dieną, pranešė, jog karo 
laiku nebus mėlynos ir ru- 
žavos spalvos svederių. Sve-

per kasininką kun. A. Lin- j derių spalvų skaičius suma- 
kų, 4557 S. Wood St., Chi-1 žinamas nuo 24 iki 6.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPTKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jqs savo ap- 
divCUĮ par’or setą nemeskite
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo
dirbtuvėj. Di-, 
dėtis paslrin 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
rals-

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

ŠPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma- 
tote. Bet dabar tokių Jau 
negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Mlė WEST ROOSEVELT ROAD

nyje. Visos šviesos penkioms 
minutėms buvo užgesintos, 
traukinys ėjo labai lėtai, 
žmonės patamsyje šnekučia
vosi ir juokavo, visai nesi
jaudindami.

NEW YORKO DANGO
RAIŽIŲ ŠEŠĖLIUOSE

Gegužės 5 d. rytą pasiekė
me New Yorką. Iš Buffalo 
į New Yorką atvažiuoti trau
kiniu truko apie 8 valandas. 
New Yorke didžiulėje pože-1 
minėje stotyje padavę sau-

konsulate besikalbant atvy
ko prof. K. Pakštas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto di
rektorius, Ateitininkų drau
govės garbės narys. Prof. K. 
Pakštas paaukavo pusdienį 
savo brangaus laiko ir pa
vedžiojo mūsų ekskursiją po 
New Yorką.

A. Skirius

MAU 
KVERY 

PAY DAT

BONO DAY

T\ fl 1> K T5 Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos RūSies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite, j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukžtą rūSĮ LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlgkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager. /

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

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

Ritomis dienomis —• nuo 7 valandos ryto iki 6:S0 valandas popiet

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

%
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1S BČiŪ už PaSalbą ir kalbas salėj.
Komp. A. Pociui už pagra- 

ort. — šiuo, kad žinimą pamaldų. Bažnyčioj
(tai, noriu padėko- jis vargonais ir vedama šv. 
ir visiems, kurie Jurgio Simfoneta pasitiko 

prisidėjo prie pa- eiseną iškilmingu maršu. Per
Moterų Sąjungos Mišias šv. giedojo dvigubas 
pskrities dvasinės choras: mergaičių — prie 
nint Motinų Dieną vargonų ir mokyklos — baž- 
» bažnyčioje. Ypa- nyčioje. Simfoneią sudarė 
ū prel. Krušui už šios smuikininkės: Julia Riš- 
auką ir pasakytą ka, Aldona Gapšis, Helen 
taipgi dalyvavimą Butkūnas, Aldona Bružas, 
pusryčiuose. Ku- Helen Skrebis, Helen Kaz 

lučui ir Prunskiui ragis, Mary Balanda, Lo-

dentei už gražų aprašymą 
šių metinių apskrities iškil
mių.

R. Mazelia i.sklene,
Wesl Pullmano . 
naujienos

Gegužės 9 d. Kareivių Mo
tinų klubas skaitlingai susi
rinko į parapijos salę, kur 
turėjo gardžius pusryčius, o 
po to įvyko mėnesinis pasi
tarimas. Tarp kitko klūbie- 
tės nutarė dalyvauti ARD 
metiniam seime, kuris bus 
gegužės 23 d., Gimimo P. 
Šv. parap. salėje su $10.00 
auka. Be to, K. M. klubas pa
skyrė $11.00 nupirkimui gė
lių, kad papuošus bažnyčio
je Panelės šv. altorių. (Pa
imta iš parapijos laikraštė
lio “ŽŽŽ”).

ta Panelės Švenčiausios sto 
vyla. i Rap

North Side. —. šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 3 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą šiandien, ketvirta
dienį, gegužės 20 d., šv. My
kolo parapijos salėje. Susi
rinkimas prasidės 7:30 vai. 
vškare. Visos narės prašo
mos dalyvauti, kadangi šis 
susirinkimas yra priešseimi- 
nis.

REMKITE “DRAUGĄ

KRE1PKITRS PRIE MUS j 
TIESIOG IR SUTAUPY- ! 
K1T AGENTŲ KOMISĄ, j

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gerinusias para ruav imas— Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Kiekviena tauta tur savo 
gelmėse šventąją vietą, kur 
dega jos amžinoji ugnis. 
(“Romuva”).

(LKFSB) Anglijoje išei
nąs “Catholic Times” skel
bia, kad per Vatikaną gau
tomis žiniomis didelė dalis 
Vilijos kunigų esą areštuo
ti. Iš 1616 Vilniaus diecezi
jos bažnyčių tik mažesnioji 
dalis esančios atviros. Buvęs 
Vilniaus diecezijos arkivys
kupas Jalbrzykovskis tebe
sąs areštuotas.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

. VENETIAN

tEv“^ESna»s MONUMENT co.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Gegužės 15 d. iš Šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažny
čios po gedulingų pamaldų 
a. a. Vincentas Rašinskas 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse. Reikia pažymčti, kad 
laidotuvėse dalyvavo keturi 
velionio sūnūs, kurie tarnau
ja U. S. kariuomenėje.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

tDARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS 'LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

-------- BEGEMAN'S—
4184 ARCHER AVĖ. 9142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams
i > SEKMADIENIAIS — nuo 1

iki 2 vai. popiet.

tįfillDI KIT()M1S DIENOMIS — nuo
9:30 vak vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

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

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

Po pavojingos operacijos 
guli St. James ligoninėje Chi 
cago Heights, III., ir jau ei
na geryn mūsų kolonijos žy
mi biznierka, ir draosni para
pijos rėmėja — Pranciška 
Savičienė. Linkime Pranciš
kai greitai sustiprėti ir grįž
ti sveikai į namus.

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugedusių Budelojnkų. Jų negalima. atstatyti, na* 
(Uugiau Jų nedirbama. Juos galim* pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patamavlm*. Jūsų Blg Ben, Llttte Ben ir ktti budelulkai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Ar kenčiate niežlejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Hekentėkit! Žemo per S0 
metų gelbėjo įmonėms. Pa
taline eesema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
Šiandien I Visuose aptieko- 
se. 85c, 60c. 81.00. _____

DAB ARTINS
DIVIDENTŲ
RATA INSULUOKITE Savo Namus

Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JCSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI

DAUG PRIE PAUAJKYMO SVEIKATOS IU LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATCROS I

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITBX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant caleimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir wailboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia caici- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant tvallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Hcating, Taisymo ar Reikmenų, M.tyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comcr 55th and State Streets 

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

Mūsų bažnyčioje geguži 
nūs pamaldąs būna kas va 
karas 7:30 vai. Sekmadie

* f' 'r~p: -*r r
niais tuoj po 10 vai. ŠV. Mi 
šių.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi R .»
-- ----- ‘»"t.. ................. iiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiuifftimfii

PAMINKLAI
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

MAUZOLEJAI
Praeitą sekmadienį mūsų 

bažnyčioje buvo pakrikšty
tas Stanislovo ir Helenos 
Rimkų sūnus, vardais Ro- 
bert-Frances. S. Rimkus yra 
parapijos komiteto narys.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Gegužės 23 d. po sumos 
prieš gegužines pamaldas 
mergaičių Pan. šv. Sodali- 
cija turės iškilmingą proce
siją,*o po to bus apvainikuo

siu Firma Virs 50 Metų
Toa Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankia Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPURLIC 6051

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Čommerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse.
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street 

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS
LACHAWICZ IR SŪNUS
ST 28rd PLACE Phone CANAL 2518
S: 42 E. 108th ST.

MICHIOAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

NULIŪDIMO VALANDOJE L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUEKreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Phone VARDS 4901

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CA1JFORN1A A^E.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

P. J. RIDIKAS
Telephone YARDS 1419

4406-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

Phone YARDS OTRI

Canal 6887
Ben. J. RAZANAU8EA8 

. Sekretorius

MAŽEIKA
8819 UTUANICA

EVANAUSKASRADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir KctvirUd. vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu Aaltimicru. VAROS 111848
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Ketvirtadienis, geg. 20, 1943

Potvynis daugiau kaip 10,000 šeimų 
išvarė iš namų
TREČDALIS INDIANA VALSTYBES IŠTIKO POTVY
NIS. KAREIVIAI GELBSTI ŽMONES NUO POTVYNIO

Didelis potvynis ištiko keletą vidurvakarių ir pietvar 
karių valstybes, kurių, apylinkėse tūkstančiai šeimų buvo 
priverstos apleisti savo namus dėl’ pakilusio vandens iš
Hm*

Pereitą trečiadienį prieš 
piet buvo sužinota, jog 8 
asmenys žuvo. Keturi iš jų 
(paskendo Indiana, o trys žu
vo Missouri.

Nuostoliai nepaprastai di
deli. Oficialiai pranešama, 
jog potvynis palietė Illinois, 
Indiana, Missouri, Arkansas 
ir Oklahoma valstybes.

Nuo potvynio daugiausia 
kenčia Indiana valstybė, 
mažiausia trečdalis paliesta 
potvynio. Indiana per 30 
metų nematė tokio potvynio.

Apie 10,000 asmenų liko be 
namų, dvidešimtyje kaunčių.

Coast guard ir armija 
šimtus šeimų išgabeno iš SL 
Charles, Mo., kur laukiama, 
jog Missouri upes vanduo 
nuo dugno prieš šeštadienį 
pakils 36.4 pėdas, tai yra 
aukščiausias vandens paky
lamas nuo 1903 metų, kai 
buvo apsemta 90,000 akerių. 
Taip pat armijos inžinieriai 
mano, jog vanduo nuo upes 
dugno pasieks 1844 metų 
rekordą, kai buvo 40.1 pė
dų. < ' '

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

' “Draugas”’ Acme photoPakilęs vanduo bėga per Indiana ir Illinois valstybę, apsemdamas laukų pasėlius ir
priversdamas gyventojus bėgti iš namų. šis geležinkelio tiltas, Indianapolis, Ind., buvo 
nugriautas potvynio, anglių prikrauti karai įkrito į White upę. Miesto gyventojai įspė
ti, kad gali laukti dar didesnio vandens ansėmimo. f j 1

Smarkus potvynis palietė kelių 
valstybių apylinkes

Gegužės mėnesį 
lietingos dienos

Dar tokio potvynio nebu
vo per pastaruosius me
tus, koks dabar ištiko In
diana, Illinois ir kitas ketu
rias valstybes. Pereito ant
radienio vakare potvynis 
pkreikalavo keletą gyvybių 
ir sužalojo milijonus akerių 
turtingos farmų žemės.

Potvynio liko paliestos ir 
kitos valstybės — Missouri, 
Kansas, Oklahoma ir Ar
kansas.

GYVENTOJAI BUVO PRI
VERSTI APLEISTI 

NAMUS
Kilęs potvynis griauna 

užtvaras. Tūkstančiai darbi
ninkų, įskaitant kareivius, 
jpereito antradienio naktį, 
kovojo su potvyniu.

šimtai šeimų iš India
na ir Illinois valstybės že
mesnių vietų buvo priverstos 
apleisti savo namus. Dauge
lis ir jų buvo išgelbėti armi
jos laiveliais.

VANDUO APSĖMĖ 
PASĖTUS KVIEČIUS

Išsiliejus iš Illinois, San- 
gamon ir Mississippi upių 
krantų vandeniui, Illinois 
valstybėje buvo apsemta 
vandeniu 1,500,000 akerių 
farmų žemės. Daugiausia 
toje žemėje buvo pasėta 
kviečiai.

i

Potvynis koncentruojasi 
Indiana, palei Wabash, 
White ir Maumee upes.

Oro biuras praneša, jog 
iš gegužės mėnesio 18 die
dų lietingų dienų buvo ke
turiolika. Tai yra rekordinis 
lietus Chicagoje šį mėnesį.

Pereito antradienio vidur
naktį laike pirmųjų aštuo
niolikos gegužės mėnesio 
dienų iškrito 4.71 coliai lie
taus, palyginant su norma
liu lietumi, kai būna 1.97 co
lis.

Pereitą antradienį viso iš
krito .47 colio lietaus.

Nepaprastai didelis lietus 
buvo 1883 m., saike gegužės 
mėnesio, kada Chicagą lie-

Vyras iššoko iš keturioliktojo aukšto 
ir išliko gyvas
VYRAS IŠŠOKO IŠ 14-to AUKŠTO DEL $52.30, KAI JĮ 
SULAIKĖ DETEKTYVAI.

CHICAGA BUS "PUO
LAMA" IS ORO
Chicago metropolitan area, 

ąekmadienį po pietų, skra
jos 200 lėktuvų ir išmes 
“bombas”.

Cook kauntėje ir Du Page 
ir Lake kaunčių sekcijose 
200,000 civilinės apsaugos 
savanorių stos į darbą, kai 
pasigirs sirenų balsai 2 va
landą po pietų.

Lėktuvai bus valdomi 
civil air patrol pilotų. Iš
mestos “bombos” žalos ne
padarys. 'rt V

Raudonos “bombų” uode
gos reikš padegančias bom
bai, mėlynos uodegos reikš 
explozijos bombas, žalia 
spalva paženklins “duds” ir 
gelsva spalva paženklins du
jų bombas. Bus išmesta apie 
250,000 “bombų” iš 4,000 pė
dų aukščio.

Šis oro “puolimas” bus 
daromas parengti gyVento- 
jus prie visokių netikėtinu
mų.

PIRKITE KARO BONUS!

n
*

Užvęskite
Daržą

Del
t

Pergales
.V

w
A.

• i

. •. ir, pagelbėti žios dienos maisto 
problemas, įsigykit iš mūsų šias 

2 KNYGAS DYKAI
z

KNYGA 1 ,

“What You Should Know About Food”

KNYGA S ■ \

• “Canning—What You Should Know About It* 

gaunamos visuose

Peoples Gos Ofisuose
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THE PEOPLES GAS LIGHT AMO COKf COMPANY K

Robert McDonald, 33 me
tų amžiaus vyras, meniškų 
daiktų rinkėjas, buvęs Ame
rikos legacijos Kopenhagoje 
sekretorius, norėdamas pa
sprukti iš detektyvų rankų, 
šoko pereitą antradienį pro 
langą iš keturiolikto First 
National banko namo, 38 S. 
Dearborn str. Bekrisdamas 
jis iš keturiolikto aukšto, 
sudaužė ketvirtame aukšte 
stiklinį stogą, paskui pate
ko į banko sargų rankas, šv. 
Luko ligoninės gydytojai

tos permirkę 7.32 coliais lie-; sako, kad McDonald pa
sveiks.tumi.

Pereitą trečiadienį debe
sys irgi nenepagailėjo Chi- 
cagai lietaus, taigi dar dau
giau colių lietaus iškrito.

Robert McDonald šokda
mas iš keturiolikto aukšto 
sulaužė kairiąją koją ir su
žalojo petį. Jis yra šešių 'pė-

Chicagietis lakūnas smogė japonų 
zero lėktuvui j pasturgalį
JAPONŲ ZERO LĖKTUVAS NUDARDĖJO Į JURĄ. 
CHICAGIETIS IŠVENGS SUŽEIDIMŲ.

Kur tai Naujoje Gvinejo- vienas buvo žemiau manęs, 
je. — Jaunas chicagietis, ge- Į “Aš puoliau japonų zero 
gūžės 15 dienos rytą smar- lėktuvo uodegą, atidengiau 
kiai kovojo, kai japonai už- ugnį, mačiau kaip šokinėjo 
puolė Oro bay (įlanką). Jis cockpit ir juodi dūmai ver-
numušė japonų zero po gy
vos ir stebėtinos kovos, jo 
lėktuvas buvo sunkiai suža
lotas ir buvo priverstas leis
tis lėktuvo pilvu. Nors jau
no chicagiečio lėktuvas pil
vu šliaužė 150 pėdų, bet jis 
nebuvo sužeistas.

KĄ CHICAGIETIS SAKO 
APIE SAVO KOVĄ SU 
JAPONAIS

Narsus ir drąsus lakūnas 
vadinasi lst Lt. John Hardy 
Griffith, 21 metų amžiaus, 
8533 Carpenter str., buvęs 
Thornton Jcolegijos studen
tas.

Apie savo nuotykius su 
japonais Griffith sako:

žės iš zero. Kai pasisukau, 
pamačiau, jog zero palietė 
vandenį.”

PAKILO AUKŠTYN

Griffith su prastai vei
kiančiu propeleriu pakilo į 
aukštumą ir sutiko antrą 
japonų zero ir pasikeitė šū
viais su japonų lėktuvu. Bet 
tuo laiku pradėjo šlubuoti 
inžinas ir buvo sugadinti ra
tai. Tada jaunas lakūnas
pranešė per radio į areodro- ----------------------
mą, j°8 ji® leisis ant lėktų- PLATINKITE “DRAUGĄ” 
vo pilvo. Lakūnas nusileido 
ant lėktuvo pilvo ir šliaužė 
kol sustojo lėktuvas, bet jis 
nebuvo sužeistas. Vėliau jis 
rado savo lėktuve šešioliką

dų ir keturių colių aukščio 
ir sveria 240 svarų.

Įdomu žinoti kodėl šis vy
ras sumanė iššokti iš ketu
rioliktojo aukšto ir krito že
myn net*kokia dešimt aukš
tų.

NEGALĖJO SULAIKYTI

Robert McDonald pereitą 
antradienį atvyko su advo
katu į banką ir ten buvo su- 
laikytas už tai, kad nesumo
kėjo $52.30 viešbučiui; Mil- 
vvaukee. Kada McDonald bu
vo sulaikytas banke, jo ad
vokatas detektyvams pa
reiškė, kad visi nueitų į 
advokato ofisą ir ten dalyką 
išaiškintų. Taip ir buvo pa
daryta. Advokato ofise bu
vo paaiškinta kodėl McDo
nald sulaikytas ir pasakyta, 
jog reikės jam eiti į polici
jos raštinę.

Kada jau McDonald’ui rei
kėjo eiti kartu su detekty
vais į policiją, jis atidarė 
langą ir šoko iš keturiolik
to aukšto. McDonald advo
katas norėjo sulaikyti jį 
nuo tokio žygio, bet nepa
vyko. Detektyvai ir advoka
tas buvo vyrą pačiupę už 
palto, bet jis išspruko iš jų 
rankų ir krito žemyn.

—16 japonų lėktuvų, kurių nu- 
mušimui kreditas priskirtas 
dar trims pilotams, kurie 
yra kilę iš vidurvakario val
stybių. i

Skvadronas, kuris dalyva
vo kovoje, gegužės 15 dieną, 
su japonais, yra numušęs 
per 14 mėnesių 225 japonų 
lėktuvus.

fir

“Mes pamatėm 18 japonų I skylių, kurias padarė priešo
bombanešių skrendant į Oro 
įlanką, bombanešius lydėjo 
zero lėktuvai. Aš tuojao iš
šokau iš lėktuvų eilės ir 
puoliau priešą, bet nebuvo 
matyti reuzltatų, nes greitai 
skridau. Paskui atsidūriau 
tarp japonų ezro lėktuvų,

kulkos. Kulkų skylės buvo 
netoli tos vietos, kur lakū
nas sėdėjo (cockpit).

Drąsus chicagietis lakū
nes numušė japonų zero lėk
tuvą ir laimingai išvengė 
sužeidimų ir mirties.

Tą dieną buvo numušta

PAGIMDĖ TRIS 
MERGYTES

Columbus ligoninėje, pra
eitą antradienį, buvo pada
ryta Mrs. Mary Pahr, 32 
metų amžiaus, sunki ope
racija (vadinama caesare- 
an) ir minima motina pa
gimdė tris mergytes. Gydy
tojai sako, jog laike tokios 
operacijos pagimdyti tris 
vaikus — retas atsitikimas.

Pirmas kūdikis, Frances, 
4 svarų ir 10y2 uncijos, gi
mė 5:10 vai. po pietų, per
eitą atnradienį; Joan, 4 
svarų ir 5% uncijų gimė po 
minutės vėliau. Helen, sve
rianti 4 svarus ir IOV2 un
cijos, gimė 5:12 vai. po pie
tų.

X Dr. J. Poška, žinomas 
gydytojas ir visuomeninin
kas, paskirtas gydytojų per
sonalo nariu į Oak Forest 
ligoninę. Jau antras mėnuo, 
kaip jis tose pareigose. Ta
čiau ir savo privatinį ofisą 
tebelaiko.

X M. Dobrovalskienė, 2325 
S. Oakley Avė., Aušros Var
tų parapijos ir draugijų vei
kėja, guli Chicago Lying-In 
Hospital, kur padaryta sun
ki operacija. Dobrovalskiai 
yra seni West Side gyvento
jai ir iki įvedant raišinus 
valgomųjų daiktų turėjo bu- 
čemės ir grosernės biznį.

X Aplink mus antradie
nio numeryje žinutėje apie 
Kilkių-Preibių vestuves įvy
ko nemaloni klaida. Susituo
kė ne Kilkis su Preibiūte, 
bet Preibiūte su Kilkių. Šių 
žinučių tvarkytojas nuošir
džiai atsiprašo.

X “America our Country” 
— tai šūkis visų Chicagoj 
gyvenančių tautų, kurios bir 
želio 20 d. rengia didingą 
“Pageant” Medinah Temple, 
šv. Kazimiero akademijos 
tautinių šokių baletas atsto
vaus lietuvius. Lietuvių pro
grama rūpinas komp. A. Po
cius. Įeiti į tą “Pageant” 
galės tiktai tie, kurie nusi
pirks Karo Boną už $25.00.

X Paulina Martinaitienė,
“Draugo” skaitytoja, žymi 
Pittsburgh, Pa., lietuvių vei
kėja, Ateitininkų draugovės 
grupei atsilankius į Pitts
burgh ne tik visą grupę vai
šino, bet savo namuose davė 
nakvynę visiems vaikinams- 
šokėjkms. Draugovė labai 
dėkinga už tai Martinaitie
nei ir jos dukrelei Elenai.

Kraujo auka išteisino 
moteris

Buvo užvesta byla dvyli
kai moterų, kurios gemblino
kortomis Jos buVo sulaiky- ^^nago1’ korespondentė, 
tos gėguzea 5 dieną, • 4360 pa8tl^OJU ^,ui „r.

go, dėl to buvo pasitraukus 
iš veikimo ir nuo plunksnos 
darbo. Dabar jau sveiksta 
ir neužilgo vėl darbuosis ir 
teiks “Draugui” įvairių ži
nių iš savo kolonijos.

X Lietuvių R. K. Susivie- 
nymo Amerikoj, kaip jo pre
zidentas L. Šimutis pranešė 
Federacijos Chic. apskrities 
susirinkimui, šiomis dieno
mis vėl pirko U. S. War 
Bonds už $100,000.00. Pa
vyzdys kitoms mūs organi
zacijoms, kurios sakosi turį 
bankuose atliekamų pinigų. 
Saugiausias investmentas — 
U. S. War Bonds,

X*Onai Metrikienel, 1651 
West 47 St., gegužės 23 d., 
Lietuvių Auditorijoj Suval
kiečių choras ruošia pagerb- 
tiuves. O. Metrikienė, buvusi 
Skiriūtė, yra žinoma muzikė- 
akompanistė. Be Suvalkiečių 
choro, ji dar veda Moterų 
Są-gos 21 kp., kuriai priklau
so, chorą, Keistučio klūbo 
chorą ir eina vargonininko 
pareigas šv. Juozapo (ala- 
vokų) parapijoj.

Broadway. Teisėjas Oscar 
Caplan, South State Street 
teisme, moterų bylą panai
kino, • kai jos pažadėjo pa
aukoti savo kraują Raudo
najam Kryžiui. Vietos lai
kytojas, kur moterys lošė, 
buvo nubaustas dešimt do
lerių.

Paskutinė diena
Penktadienį paskutinė die

na naudoti coupon 5 “A” 
gazolino racionavimo kny
gelėje

Sekmadienį įsigalioja J 
serijos raudonos stampos.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

TAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperles, Grindų Paklojlmus.
Drapes dirbau i pagal orderi Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-26 80. HALSTED ST. TEL.! TAKOS 4718

X A. Nenienė, žinoma Ga- 
ry, Ind., lietuvių veikėja ir

J „a* t,




