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PANTELLĖRIJAI DUOTA ULTIMATUMAS
Reikalauta, kad salos garnizonas 
tuojau besąlyginiai pasiduotų

Nesulaukus atsakymo sala imta 
bombarduoti iš jūros ir oro

SĄJUNG. VADOVYBE g. 
Afrikoj, birž. 9.— Sąjungi
ninkų lakūnai Pantelleria 
salon vakar išmetė salos 
gynėjams italams (o gal ir 
vokiečiams), reikalu v ji m ą, 
kad besąlyginiai pasiduotų. 
Bet į tą ultimatumą nesu
laukta atsakymo. ,

Dėl to, pažymima komu
nikate, sąjungininkai bom
bonešiais ir iš karo laivų 
pradėjo bombarduoti tą Ita
lijos salą. Sakoma, kad sala 
ne vien be pertraukos bus 
atakuojama, bet dar ir blo
kuojama.

Išleistu specialiu karo 
biuletiniu pareiškiama, kad 
pasidavimo reikalavimas pi 
darytas tikslu kaip garnizo
ną, taip ir civilinius gyven
tojus apsaugoti nuo nerei
kalingų kentėjimų.

A Spėjama, kad kai Pantel
leria garnizonas paragaus 
nuolatinio sąjungininkų bom 
bardavimo, galimas daiktas 
jis tada įsitikins, kad jam 
reikia pasiduoti.

SĄJUNG. VADOVYBE g. 
Afrikoj, birž. 8.—U. S. laku 
nai bombonešiais vakar ata 
kavo italų Pantelleria salą. 
Šį kartą specialėmis. bombo
mis taikyta į uolas, tarp 
kurių italai turi įsitaisę 
tvirtoves ir įvairių rūšių ap 
saugos lizdus. Bandoma 
juos priversti pakilti atvi- 
ron kovon su sąjunginin
kais.

Pantelleria sala yra neto
li Tunisijos pakrančių ir už 
180 mailių nuo Italijos pa
krančių. Saloje išgesusių 
ugniakalnių didžiausios uo
los. Bet strateginiu atžvil
giu ji yra svarbi. Prieš in
vaziją reikės ją paimti. Dėl 
to, ji dabar ir daužoma.

Kinai aukomis parėmė 
sužeista U. 5. lakūną

CHUNGKING, Kinija, 
birž. 9.—Amerikietis lakū
nas kap. Robert Costello iš 
Los Angeles, Cal., kurs ko-

HITLERIS IR VAIKUS SIŲS FR0NTAN*

“Draugas” Acme pnu«*

Šešiolikos metų amžiaus ir jaunesni Hitlerio draugijos vyrukai imami į armiją 
(storm troop). Jauni Hitlerio vyrukai matosi išrikiuoti eilėje (kairėje). Juos apžiū
ri Vokietijos gestapo viršininkas Heinrich Himmler (priešakio kairėje) ir nacių par
tijos pareigūnai. Paveikslas gautas iš neutralių šaltinių ir radijuotas iš Stockholmo.

Berlynas praneša apie vokiečių 
"laimėjimus" vakariniam Kaukaze

Pantelleria sala yra už 90)v°^ prie? jaP°nu^ flrti YU' 
anlmg ^miestelio, Hunan promailių nuo Tunisijos pakran 

čių ir tiek pat atokumo nuo 
^Sicilijos artimiausiojo uo

sto., \
Sala nepaprastai uolota. 

16 mailių ilga ir apie ket- 
virtadalies mailės platoka. 
Ten yra submarinų ir mo
torinių laiviĮ bazė. Ten ašis 
visas laikas kliudė britų lai
vams plaukiojimą.

vincijoj, neužtekęs gazolino 
buvo priverstas nusileisti 
ir lengvai sužeistas.

Miestelio kinai gyvento
jai tuojau jį paėmė savo 
globon. Jie suaukojo 5,000 
kiniškų dolerių (apie 262 
dol. amerikoniškų) jo para
mai ir patogumams.

Sužeistas kapitonas lakū
nas paimtas į Yuanling li
goninę.

LONDONAS, birž. 9. — 
Berlyno radijas vakšr vaka
rą paskelbė iš Maskvos ne
patvirtintą žinią, kad per 
praėjusias 45 dienas (pa
ras) vokiečių jėgos vakari
niam Kaukaze “ sunaikinu
sios” 25 rusų infanterijos ir 
12 tankų divizijas, gios vi
sos rusų divizijos turėjo 
apie 550,000 vyrų. Anot vo
kiečių, tas atsiekta keturio-

čiai—Gorki miesto karo fab 
rikus. ,

Kariniai stebėtojai pareiš 
kia, kad vokiečių skelbiami 
“laimėjimai ’ ’ vakari n i a m 
Kaukaze yra kažkokia karo 
paslaptis. Kai kurie komen
tatoriai vokiečių “laimėji
mus” vadina absurdu.

Bet stebėtojai nurodo, 
kad paskutiniais laikais

mis didelėmis kautynėmis. I Maskva apie kokius nors
„ . . x i i* rusu žygius vakariniam KauRusų tankų vienetai iš . . ... ......,x. . ...... visiškai tylėjusi. So-pradzių buvo išvardijami . x

C. J s X C. 1 vietai pranešdavo apie su-bngadomis. Bet paskiau I . - . . .. .
i j x • j- • •• sirėmimus kitose frontoaa- patirta, kad tai divizijos.

Ankara, Turkijoj, yra gandų, 
kad vokiečiai "smogsią" Maskvai

Kalbama, kad Hitleris ofensyvai 
sutraukęs vieną milijoną vyrų

LONDONAS, birž. 9. — 
Reuterio žinių agentūra pra 
neša, kad Ankara mieste, 
Turkijoj, pasklydę nepatvir 
tinti gandai, būk Rusijos 
centraliniam fronte numato
ma vokiečių ofensyva.

Sakoma, ten Hitleris su
traukęs 70 divizijų (apie 
vieną milijoną vyrų) ir iš 
naujo bandysiąs paimti 
Maskvą.

Prezidentas Roosevelt 
įspėja ašį dėl 
dujų vartojimo

WASHINGTON, birž. 9. 
— Prez. Rooseveltas vakar 
dar kartą įspėjo ašies vals
tybes, kad jei jos šio karo 
metu drįs kovų laukuose,

WASHINGTON, birž. 9.1 ar orinėmis atakomis viar-

Prezidentas reikalaus 
didinti taksus

NEW YORK, birž. 9. —
Vienoje byloje New Yorko 
valstybės vyriausjpjo teis- ,r 
mo teisėjas J. F. Carew pa
reiškė, kad būti komunistu laivynui aukos
yna kriminalinis nusižengi
mas, kadangi komunistai 
darbuojasi smurto keliu su
griauti krašto vyriausybę.

Didingos" japonų

lyse, bet apie Kubanlaus 
frontą kuo mažiausia užsi
mindavo. Tame ir gludo visa 
paslaptis—kas tokio neaiš
kaus.
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KARO EIGA
AFRIKA. — Italijos sa

los Pantelleria gynėjams są 
jungininkų lakūnai išmetė 
ultimatumą, kad jie besąly
giniai pasiduotų. Negauta 
atsakymas. Sala imta bom
barduoti.

RUSIJA. — Vokiečiai pra 
apie savo "laimėj! 

” vakariniam Kaukaze.
nepatvirtina.

KAŽKUR AUSTRALIJOJ 
(ONA).—Prieš kilsiant ka
rui Pacifike, Olandijos Ry
tų Indijų gyventojai, olan
dai, kinai ir kiti apie 24 mi
lijonus dol. suaukojo Di
džiajai Britanijai įsigyti 
lėktuvų.

Associated Press įrekor- 
davo Trans-Ocean depešą, 
kurioje nežinomas “karinis 
pranešėjas” tvirtina, kad 
pradėjus balandžio 4 d. ru
sai aplink Novorossiiską . .
keturiomis ofensyvomis be'Ly^iS IHOlGNinS liZ 
pasisekimų kamavosi prieš 
vokiečius.

Sako, dvi rusų ofensyvos 
buvo sukeltos balandžio 4 
ir 11 dienomis ir kiekviena 
per keturias paras tęsėsi.
Dvylikos parų kautynės su-

—Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jis pasiūlys kongre
sui vienaip, ar kitaip padi
dinti taksus už pajamas, 
kaip tik pasirašys kongre
so pravestą ‘ ‘pay-as-you- 
go” bilių.

Kongresas pasiryžęs lie
pos 1 d. imti sau kiek laiko 
atostogų. Tad iki to laiko 
jis turės apsidirbti su nau
ju prezidento pasiūlymu.

/

Prezidentas klausia m a s 
nepasakė, kiek daug taksų 
jis reikalausiąs. Bet spėja
ma, kad per metus bus pa
geidaujama surinkti iki 16 
bilijonų dolerių.

Spėjama, kad gal taksai 
bus padidinti už cigaretes, 
taboką ir svaigiuosius gėri
mus. Prezidentas nenori 
įvesti generalinius pardavi
mo taksus.

toti nuodingąsias dujas, ta
da pasiims atsakingumą, 
kadangi sąjunginės valsty
bės be mažiausiojo delsimo 
atsakys taip pat dujomis.

Prezidentas sako, kad iš 
įvairių šaltinių jis informuo 
jamas apie ašies planus var 
toti dujas. Dėl to, ašis įspė
jama, kad lazda turi du ga
lus.

"Lemi lease" sutartis 
su Liberija

WASHINGT0N, birž. 9. 
— Valstybės departamentas 
paskelbė, kad New Yorke 
pasirašyta J. A. Valstybių 
“lend lease” sutartis su ne
grų Liberijos respublika Va 
karų Afrikoj. Sutartis pa
remta savitarpios apsaugos 
(apsigynimo) principu.

darbų atlyginimas t J

raus 
Maskva to

MASKVA, birž. 9. —So
vietai skelbia, kad rusų oro 
jėgos atliko eilę atakų prieš 
vokiečių aerodromus Brian- 
sko — Oriol srityje, o vo
kiečiai iš naujo bandė ata
kuoti Gorki pramonės cen
trą ties Volga.

Anot sovietų, sausumoje 
nėra didelių ir svarbių ko
vų, išėmus Lisičansko sritį, 
kur rusai su vokiečiais kau- 
jasi už Doneco upės pakraš
čių strategines pozicijas.

*

Italija nebegalinti 
grįžti atgal

LONDONAS, birž. 9. — 
Iš Romos per radiją praneš
ta, kad karo eiga šiandie 
yra jau kitoniška, nepanaši 
į buvusią jos pradžią.

Sako, Italija susilaukia 
nepaprastų įvykių ir sunku
mų. Bet jai iškrypti iš karo 
kelio ir žengti atgal negali
ma. Esą jau per vėlu.

Girdi, Italija iš pradžių 
buvo manius, kad karas ap
siribos tik Europa, šiandie 
gi karas apizna visą pasau
lį. Tame ir glūdi visa nelai
mė Italijai.

Per jauni dalyvauti 
balsavimuose

SPRINGFIELD, M., birž. 
9.—Illinois legislatūroje iš
keltas sumanymas pataisy
ti valstybės konstituciją 
taip, kad sukakus 18 metų 
amžiaus piliečiams būtų 
leista balsuoti rinkimuose 
vietoje 21 m. amž.

Amžiaus sumažinimo bal
savimui reikalauta tuo pa
grindu, kad jei 18 m. amž. 
jauni vyrai tinkami ir ima
mi karo tarnybai, tai jie ga
li būti tinkami ir per rinki
mus balsuoti.

šis sumanymas turėjo 
būti paduotas gyventojų 
referendumui 1944 m. Bet 
žemesnieji rūmai 79 balsais 
prieš 49 sumanymą atmetė. 
Pravedimui reikėjo gauti 
dvi trečdalys atstovų balsų 
—išviso 102 balsai.

LONDONAS. — Gauta 
žinių, kad prancūzai patri- 
jotai pasirengę tuoj sukilti 
prieš nacius, kaip tik prasi
dės invazija.

WASHINGTON. — Šian
die imta pardavinėti fede-

Invazija bus vykdoma oru, 
jūromis ir sausuma, sako generolas

SPRINGFIELD, UI., birž. 
9. — Legislatūros senatas 
šiandie pravedė bilių, ku
riuo nustatomas moterims 
darbininkėms lygus vyrams 
atlyginimas už vienodą dar
bą. Pravesta 26 balsais 
prieš 12.

Gubernatorius Green re-

LONDONAS, birž. 9. —i ir paklius į 
Brig. gen. Daniel Noce, U.S.1 priešo ugnį.

pirmiausiąją
Paskutiniais laikais japo- keltos. baUndž*° 29 d- «et- 

nai surengė savo “laivyno rU8'?
dieną” tikslu gauti aukų dabar PfilibaigU‘‘ vokle4ių 
i • -k “laimėjimais” buvo pradėtalaivynui iš Macassar (Cele- F

gegužės 29 d. • 1
Tiek apie vokiečių per ra

diją paduotus "laimėjimus.”
Sovietų vadovybė šiandie 

anksti rytą skelbia, kad pie
tų link nuo Charkovo, cen- 
tralinbam ' fronte, vokiečiai 
dviem atvėjais buvo susime 
tę persimesti per Donefc upę 
į rytinį šoną, bet buvo at
mušti. Pusiaunakčio sovie
tų komunikate pranešta, 
kad rusų lakūnai atakavo 
vokiečių airportus, o vokie-

bes).
Gegužės 27 d. iš Tokijo ra 

dijo stoties paskelbta “lai
vyno dieną” surinktos au
kos. Pažymėta, kad Macas
sar 77 piliečiai įteikę japo
nų autoritetams “didingą”

Turkijoj yra gandų, kad j a(Ui<ą_4o dol. 95c 8Umoje. 
Hitleris rengiasi nanjon Į PatirU> tie visi auko-
»fen.yv«n ir 1| tortą, kad to>| yra japonų
paimti Maskvą.

PACIFIKAS. — Sąjungi
ninkų lakūnai atakuoja ja
ponų bazes N. Gvinėjoj.

kai tarnautojai, pačių japo
nų apmokami.

PIRKITE KARO BONUS!

jūrinio (vandenimis) karo 
ekspertas, spaudos konfe
rencijoje aiškino, kad inva-

mia šį bilių. Jis per savo zlJa rengiama keliomis Eū- 
politinę kampaniją žadėjo TOP°« pakrantėmis. Kurio- 
tuo klausimu darbuotis. m^a pakrantėmis, tai karinė 

paslaptis. Bet turi būti aiš
ku, kad invazija įvyks vienu 
žygiu oru, jūromis ir sausu
ma.

Brig. gen. Noce pripažįs
ta, kad invazijoj svarbiausią 
vaidmenį turės orinės jėgos, 
šios jėgos bus invazijos 
priešakyje. Jos išves kelius 
sausumos kariuomenei, ku
ri bus iš laivų išlaipinama

šiandie 5c pigiau 
mokama už sviesta

CHICAGO. — Šiandie vi
sose krautuvėse sviestas at
pinga 5 centais vienam sva
rui, nes krašto vyriausybė 
šiandie pradeda sviesto ga» 
mybą subsidijuoti.

Anot generolo, sąjungi
ninkai turi tūkstančius įvai
riausių rūšių invazijai at
likti laivų. Tai visa paruoš
ta, arba baigiama ruoštis ir 
tvarkyti.

Pasak jo, sąjungininkai 
turi gausingas ir galingas 
oro, jūros ir sausumos jė
gas, prieš kurias ašis nieku 
būdu neįstengs atsispirti. 
Sąjungininkų jėgoms rei
kės labai daug pasiaukoji
mo. Bet tuo būdu jos turės
laimėti ir laimės. Ašis busi ralinius Ženklus automobi-
sumalta. liams.



y

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Bendro trijų parapijų
R. Kryžinis veikiančio 
komiteto nutarimai

Birželio 6 d. Šv. Antano 
parapijas mokykloj įvyko 
bendras trijų parapijų vei
kiančio komiteto R. Kry

žiaus susirinkimas. Atstovų 
dalyvavo iš visų kolonijų, 
taipgi visa valdyba ir Šv. 
Antano parap. kleb. kun. I. 
F. Boreišis, kuris daug svar 
bių patarimų bei nurodymų 
suteikė.

Susirinkime iškeltas skun 
das prieš dr. Palevičių, ku
ris bal. 18 d. Clark Park 
prakalbose karai laimėti 
komiteto parade kalbėda
mas šlykščiais žodžiais iš
vadino Detroito katalikus, 
kam jie neprisidėjo prie jų 
komiteto (Katalikai bend
rai trijų parapijų vieni dar
bavosi) ; komunistams tas 
labai skaudėjo.

Susirinkimas vienbalsiai 
nutarė, kad valdyba viešai 
paskelbtų dr. Palevičiaus 
šmeižtus, kuriuos jis savo 
kalboj išliejo.

Pakeltas klausimas, ar 
būtų daugiau reikšmės, kad 
susiorganizuotų ano v į ,n i s 
veikiantis komitetas.

Apie tai plačiai pakalbė
ta ir įvairių nuomonių pa
reikšta. Didžiuma balsų nu
tarta sudaryti ALTarybą iš 
katalikų, tautininkų ir. so
cialistų, kurie Lietuvos lais
vės atgavimui pritaria.. Su 
Lietuvos laisyės . priešais, 
komunistais, neturėti jokių 
reikalo.

Palikta valdybai sudary
ti .planus susitariant su Lie
tuvos Nėpriklausomyba3 
gelbėjimo komiteto valdy
ta. Kada tų valdybų susi
rinkimas įvyks, nariai garas 
žinią.

, Kun. I. F. Boreišis pada
rė pranešimą apie leidžia
mą N o re m o knygą “Time- 
less Lithuania”, kad, kuo

met bus atspausdinta, pa
skleisti tarp žymesnių šios 
šalies valdininkų. M. Šimo
nis patarė, kad nauja kun. 
J. Prunskio knyga “Komu
nizmas ir revoliuciją Ame
rikoj” turėtų rastis kiek
vieno lietuvio namuose. Lai
kui bėgant, jos bus paskleis
ta tarpe detnoitiečių,

S. Atkočiūnas patarė, kad 
visi nutarimai veikiančio 
komiteto būtų įrašyti į tam 
tikrą knygą.

Darinkta į vaidybą antru 
vice pirm. veikėja J. H. Me- 
dinienė. Dabar valdybą su
daro šie asmenys: P. Me
dams pirm., S. Atkočiūnas 
1-mas vice pirm., J. H. Me- 
dinienė 2-ras vice pirm., M. 
Šimonis nut. rašt., Al. Sa
vickienė fin. rašt., P. Gry
bas ižd. Vialdybon įeina vei
kėjai iš visų kolonijų.

~ —..............ee
daug darbavosi šv. Antano 
parapijos komitete, SLRKA 
265 kp. Jam visur sekdavo
si darbuotis. Dar ir dabar
turi gana energijos, tik jos J Dranginis, Bachelor of Sei
neris,udoja, nes bedirbant enee. Arkivyskupas Edvvard

DIENRAŠTIS vRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

tenka gauti toks ‘“atlygi
nimas”, kad priverčia ran
kas nuleisti. Visi darbuoto
jai tokią “užmokestį” at
siima, dėlto retėja darbuo
tojų eilės.

Linkime Mišeikiams vi
suomet būti darbuotojų tar- 
Pe-

Birž. 18 d. buvo garsinta, 
kad šv. Antano parapijos 
piknikas įvyks Beech Nut 
Grove. Negaunant leidimo 
ir points valgiui, piknikas 
nukeltas ant toliau. U. S. 
War Bonds laimėjimas irgi 
bus vėliau. Bilietus laiky
kite.

Ketvirtad., birž, KTthrlW3

Bendras komiteto susirin
kimas bus sušauktas valdy
bos reikalui prisėjus.

Moterų Sąjungos 64 kp. 
labdarybės ratelis kas ant
ra savaitė pas nares namuo
se rengia “bunoo party”, 
kurio pelną skiria labdary-

Žmiu-žineles
Juozas ir Berta Bendoriai, 

ilgamečiai Šv. AntaUo įSara- 
pijos nariai ir daug parapi
jos reikalams pasidarbavę, 
ypač Berta parengimuose vi
sada darbuojasi eiaaina, šei
mininkės, pareigas, kurioą„y- 
ra sunkiausios parengimuo
se. Bendoriai yra išauginę 
skaitlingą ir pavyzdingą šei
mą. Du sūnūs, Kazimieras ir 
Petras, jau tarnauja U. S. 
kariuomenė}; šiuo laiku ran
dasi Kalifornijoj. Šiomis die 
nomis Bendoriai užsiprenu
meravo dienraštį “Draugą“. 
Sveikiname pavyzdingą šei
mą.

Koresp. fe-g fon(jan Sąjungietės au 
gina fondą, nes žino, kad 
karui pasibaigus, Lietuvoje 
atsiras daug vietų, kur bus 
reikalinga pagalba. Darbas 
girtinas. Ta pačia proga su
sirinkęs būrelis linksmai va-

Kazimierais ir Marijona 
Mišeikiai birž. 6 d. paminė
jo savo vedybinio gyvenimo 
20 m. sukaktuves. Jubilia
tams palinkėti ir sveikatos 
ir laimingo gyvenimo. Kaz. 
Mišeikis jaunystės dienose

Du lietuviai baigė Detroitu Paragink užsisakyti savo 
universitetą: Alfonsas Mik- draugus ir kaimynus lai- 
nis, Bachelor of Mechanicalj kraitį “Draugas”, 
engįneering ir Edvardas

Mooney birželio 2 d. 
laipsnius.

įteikė
Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

TRU-VISION OPTIČAL CO. ||
DP. M. WEINE, O.D.

Detroito arkidiecezijoj šį
met 3,853 jaunuoliai baigė 
katalikiškas aukštas mokyk 
las. Blessed Sacrament Ca- 
thednal High School šįmet 
baigė ir penki lietuviai: An- 
na Victor, Melvina Stepa- 
navičius, Leonard Balkus, 
Raymond Medonis, George 
Sinkus.

Motinos šių graduantų 
veik visos yra sąjungietės. 
Jaunuoliai plačiai žinomi lie 
tuvių tarpe. Kai kurie pri
klausė prie Studentų ir Pro 
fesionalų Sąjungos Detroite. 
Sveikinam!

Ona Aksomaitienė

B
DR.VA1TUSH, OIT.

liftfvis Įs

tetų praktikavimas 
joaų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
i uxa v svaigimo, akių aptemimo, nervuo-karą praleidžia, arbatėle pa | uuno, skaudamą akių karštį, atital-

sivaišina. Ateityje mano dar » trumparegystę įr toiiregystų.
J J Prirengia teisingai akiniu*. Visuo-

M* ■žymiau toje darbuotėj pasi
rodyti. - •<

Detroite žmonės buvo pra 
dėję rengti Victory Gard
elis, bet dėl lietingo pava
sario ir dabar dar negali į 
tuos daržus koją įkelti. Lie
tus beveik kasdien krinta. 
Daržų saviffinkai nusiminę.

špokas

atsitikimuose egzaminavimas da- 
u elektra parodančia m»- 
klaidas, S pečiai ė atyda at

kreipiama į mokyklos vaikus.
Kreivo® skys atitaisomos. 

VALANDOS: pu. II ryk iki I a 
vak. Seredomis nuo pietų, • Na- 

dėlioj pagal sutartį 
Daugely atatttldmų akys atttutos 
■M* be akinių. Kalnas pigiau kaip 

pirma.
4713 South Ągkį&gd At.

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos akyr*’, ^ priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
bhndness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 
Wi ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PR1£NA- 
miausias 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r inkimų
Muzlk&iižkų lnstrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk- 

ir Muzikalius lnstrumen-

JOHN A. KASS
JEWKLRY — UATOHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

b—

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

%

1751 W. 47th Street

dabartine
DIVTDENTŲ
RATA

DR. 8. VYKINK, O.D.________

AKIS EGZaIuNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETKISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

1226 ARCHER AVĖ. TEL^LAFAYETTE 8535
VALANDOS: l'lrmad., Trečiad., Peuktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antra#!. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRUtOL’iS
PHY8ICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROapeot 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
^Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais *
Valandos: 3 — 8 poniai.

Tai. YARds 9846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal1 sutartį.

Telefonas HEMlook 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-8,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

. pagal sutartį. .

Naujas klierikas
Arkivyskupas E d w a r d 

Mooney birželio 17 d. Saered 
Heart seminarijoj pakels 
Walter Stanevičių klieriku 
Bachelor pf Arts laipsniu, 
iškilmėse.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABABYIMftMg «0MB 

NUOŠIMČIO BASOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPMKtAUSėMf I
'■ ■■ ..... . ■!!■■■«■ to^smm^sapsmmasmtonmųsstotosiMsnsn^mssma........ i « ■ i ■■■■.... .. ....

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

* 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joo. M. Mozrato, Sw’y. S2SS 80. HALSTED 8T.

i k
r , • f? fVl EA«MIHG5

Greitį Palengvinimą 
m» HERMA arba 

PATRŪKIMO J
tsMrta —

vSSSa-
VIMASI 

— kurie — 
gpectallaaoja 

Tame!

Nebūkit rnipan- 
eu>ti n.r«j>*i&ia 
pakinkliai. Or- 
▼«klt lhioel nuo 
patrūkima btfsa.

-•PEČIAI,—- 
ISkirpklte S| skelbime ir priduo- 

kitę mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
PYKAI —ELKKTBOS VEIKIMO 

Meq Skilau Muskulų Treatment*. 
nėra ko geresnio už

Oraator of OuMoai Appilanoee for JT yra
SS K STATE, HM. MA 8TA. 41(1* 
Dallr 10 A M. -TU S; Mon , Fri. TH » r.M, 

Haturdur ’TH l. J U «.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ G ŪDYTO', 3 
26 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas AJris 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dlrbtnv*

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėiioj pagal sutarti.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Y* viena pora aklų visam <y-
‘—*------1. Saanohtte iaa. leisdami

lnuotl Jaa modernUktauela
metode, kurto rnpMlmo mokalaa 

sali sutelkti.
M METAI VATTRZMO 

kurie

TeL YARds 3140

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA;

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ t 

1729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

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

Ar Skauda Kojas ?

I
OUICK REL’EF With VEW METHOD

o J . °v iodueėr—raas for Corns cuid Collmne

SHOES 25c
FOOT E-Z SHOE SHOP 

IB9 NO. IA 5ALLE ST.

DR. EMI1Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IK CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 321U 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliep&ma — 
Saulute KKDne 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak., 
PenkL, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Hakmadiemau* pasai aiuutarunų.

WOLK muio
1945 West 35* Street

M08T
MODERN

HiMPLETE

Airi ANCf.D PHOfOGKAPH » 
I.OUEST POSSIKI.E PRICES 

PHONE I 1FAYETTE 2113

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tai. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienis paga: sutartį

TaL OANal 6122

DR, BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIEURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TeL OANal 0267
Ras. tel.: PROapect 6659

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

Resldendja; 6600 So. Arteslan Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

d (M 9 vai. vakare.

TeL YARds 5921.
Rss.: KHNvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OOTOMETRISTAI 
1861 So. Afthkuid Aveniu

Kampas lt-toe 
Italetoneat UAKAL ošia. < 

ovnao VAijAmMMt 
Kasdien »:«• a. m. iki «:»• p. 

Tredtod. ir toMad. 0:M a. a
SU W

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Bis yra spoolalla sarsinlmo bandymaa Ir 
nebus kitosa lalkrattiuoaa, Taipgi, 
paslūlymaa eabus atkartota*.

DRAUGO FOURTH OF JULY PIKNIKAS
Ii] BERGMAN'

Sek, Sun., Liep. 4 d.
Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

B—Bi JT g— (Prie 24th St. ir Desplaines
MNf IZlHi ^ve‘) — N°- Riverside, III. fįj

Galima labai patogiai ir greitai nuvažiuoti į Bergmanas Grove ne tik automobiliais, bet taipgi ir gatvekariais ir f,L" traukiniais.

I



Ketvirtad., birž, 10 d., 1943 DIENKAST1S DRAUGAS, CHICAGO, ffiCINOIS n

Sveikata - Brangus Turtas
Rado dr. Račkus. 4204 S. ArcHer Avė., Chicago

DYSPEPSIJA

Neperseniai atėjo ofisan 
57 metų amžiaus moteriškė 
ir sako: “Daktare, gelbėk! 
Mano skilvys visiškai suge
do. Kai pavalgau, man skau 
da ir darosi negerai. Viso
kių čemeryčių gėriau, — 
niekas nemačyja.”

Ją stropiai išegzaminavęs 
suradau, jog turi širdies li
gą, o virškinimo aparatas 
buvo pilnoje tvarkoje. Kai 
ligonei pareiškiau, kad jos 
blogos savijautos priežastis 
yra ne skilvys, o širdies li
ga, tai jinai supyko. Bandė 
ginčytis: esą, “argi mano 
širdis gali rastis pilve”. Ne
gi su subrendusia moteriš
ke ir turinčia savotiškus į- 
sitikinimus ginčysiuos. Pa
tariau jai kaip turi užsilai
kyti, ko turi vengti ir pri
rašiau nuo širdies ligos ati
tinkamus vaistus. Pabaigu
si vaistus jinai vėl atėjo o- 
fisan ir sako: “Daktare, 
man jau daug geriau, jau 
mano skilvys taisosi ”

Ir taip, viršminėtą ligonę 
gydau nuo širdies ligos, o 
ji vis mano jog geria vais
tus “ kad skilvys pasveik
tų...”

Kita ligonė guodėsi, jog 
turi skilvio ligą, o tikreny
bėje jinai turėjo tulžies pūs
lės (gall-bladder) ligą. Ir 
prisiėjo jai gydyti tulžies 
pūslę, o ne skilvį.

Kitas ligonis per daug 
metų kamavosi ir guodėsi, 
kad jam pilvelis susigadi
nęs. Jisai nelaidokavo — ne 
girtuokliavo. Vartojo viso
kius vaistus, kokius tik kas 
patardavo. Jokie vaistai nuo 
“dyspepsijos” jam nepagel
bėjo. Ir štai vieną sykį dak
taras su atsidėjimu jo ligą

8 mėn. iš 1? dirba 
vesdamas lietuviams 
misijas

(LKFSB) Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse yra 7 
lietuviai kunigai jėzuitai, 5 
klierikai ir 2 broliukai, bet 
jie neturi nei savo atskiros 
provincijos, nei savo namų. 
Trys tėvai darbuojasi pa
rapijose, kaip misijonieriai, 
du tėvai profesoriauja uni
versitetuose ir kiti du bai-

ištyrė ir nusprendė iš jo vi
durių pašalinti kirmėlę. Po 
to kai iš vidurių išėjo 20 pė
dų ilgio kaspininė kirmėlė 
(solitera)), jis pasveiko. 
Pranyko buvusiam ligoniui 
seilėtekis, duobutėje spau
dimas ir daugiau jam vidu
riai neskaudėjo.

Šie keli pavyzdžiai paro
do, kad pačiam žmogui ne
įmanoma nustatyti savo Il
gai diagnozę. Eilinį žmogų 
painūs simptomai bei refle- 
ksiniai skausmai dažnai su
klaidina. Nevisada yra ug
nis ten, kur dūmai rūksta. 
Ugniavietė gali būti vienoje 
vietoje, o dūmai gali nusi- 
rangyti kitur. Nevisada li
gos židinys randasi pačia
me pilve, jei pilvą skauda, 
jei vidurius dyspepsija ka
muoja. Skausmai gali rastis 
pilve, o ligos židinys gali 
būti kurioje nors kitoje kū-
no dalyje. Kai ugnį gesini, 
tai pilk vandenį ant ugnies, 
o ne ant dūmų. Kai ligą gy
dai, tai privalai žinoti kur 
yra ligos židinys, kur ran
dasi ligos priežastis. Igno- 
rancija bei spėliojimais li
gos nepagydysi.

Tik gydytojais, kuris visą 
savo gyvenimą pašvenčia 
medicinos mokslui, tik jis 
gali surasti ligos priežastį 
ir sėkmingai ligą gydyti.

Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas F. L. — Įdo
mu žinoti, kas tamstai pa 
tarė vartoti “Benzedrine 
sulfate”. Taip, tas vaistas 
sumažina apetitą, laikinai 
sužadina kūno judrumą ir 
tokiu būdu sumažina žmo
gui kūno svorį. Bet tas vais
tas yra pavojinga vartoti 
tiems, kurie turi aukštą 
kraujo spaudimą, ar širdies 
ligą, ar nervų susilpnėjimą. 
Be gydytojo priežiūros te 
vaisto nevartok.

Kokios spalvos 
plaukai

Fort Jackson, S. Carolina.
“Kokia plaukų spalva?”
“Žalia”.
“Nekrėsk juokų”, — pa

reiškė priėmimo centre ser- 
geant.

“Aš nekrečiu juokų”, —
gia aukštuosius mokslus u- *>7* Adlia Harwood,

IŠ Aahville, N. C.niversitetuose. Npjo šių me
tų pradžios tėvai jėzuitai 
pradėjo leisti religinį laik
raštį “žvaigždė”, kurs tu- 

’ri gražaus pasisekimo žmo
nėse. Tačiau didžiausia jų 
darbas yra misijos, kuriam 
jie daugiausiai laiko pašven
čia. Pvz., tėv. J. Kidykas 
1942 pa. misijų, novenfc, ke
turiasdešimčių ir kitokių pa 
tarnavimų parapijose 1942 
metais turėjo daugiau kaip 
per 8 mėn. Panašiai daug 
darbuojasi religiniame švie
time ir kiti tėvai jėzuitai, 
drauge jie platina lietuviš
kus laikraščius ir knygeles, 
keliančias tikybinį suprati 
mą ir religinę kultūrą. Jie 
turi nemažą rūpestį pagel
bėti lietuviams jėzuitams 
studentams, karo išblašky
tiems po visą pasaulį.

HELP WANTED — VYRAI HELP W’ANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA GALVIJŲ BUČERIŲ, ku
rie vyktų J Wlchlta, Kansas. Slder, 
I.egger, Gutter. taipgi PORK BU
ČERIŲ dėl Chlcagos. Jeigu užinte- 
resuoti pašaukit 1AFAYETTE 2627. 

GUGGENHEIM PACKING CO. 
37th & lron Sts.

•DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 8488-9480

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

WOODWOR.KF.RS
Shaper Ir Buck Shaper. Patyrę prie 
parlor frėmų. Pastovūs darbai, gera 
mokestis.
ĮSU W. 47th ST. YARDS 6528

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
__________ 5349 Sheridan Rd.__________

H0USEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

VVRECKING BURNERS 
DARBININKŲ

Patyrusių Torch vyrų darbams aerap 
lron yarde Ir prie budlnkų griovimo. 
Aukšta valandinė mokestis geriems 
vyrams. Gvarantuota minimum 6 
dienos Į savaitę ir viršlaikis.

Pilietybė Nereikalaujama 
Drafto Stovis Nesvarbu 

Ateikit pasirengę prie darbo. 
CLONICK STEEL CO.

3375 S. ARCHER. VICTORY 1475

DIRBTUVES DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir naktį šiftai. Įsidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės į Personnel Ofisą
TAYLOR FORGE 
& PIPE VVORKS 

1409 S. Cicero Avė.
REIKALINGAS LINOTIPISTAS

Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notlpistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir gerbs darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C.

2334 So. Oakley Avė.. Chicago

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit J Employment ofisą,

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. e«th st.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
__________13TH '& CLARK STS.________

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI*- >
Matykit Mr. Letto

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
LATHE HANDS

Patvrusių. Netoli vidurmiesčio. 
Aukščiausia mokestis. Telefonas 
Monroe 9181.

BLOMFELDT RAPP & CO.
108 N. Jcfferson St.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir nuktj šiftai. Atsišau
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

DIRBTUVĖS 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Quarry St.
(3 blokai ) vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

REIKIA DARBININKŲ
Dirbti didelėje wholesale žuvų 
pardavimo įstaigoj. $36.00 į savai
tę. Valandos nuo 8 ryto iki 5 po
piet. Pastovus darbas. Kreipkitės 
prie Mr. Smith.

FRED WILLNER, INC. 
659 W. Fulton St.

REIKIA DARBININKŲ
61c į valanda ir viršlaikis. 
Laikas ir pusė už Viršlaiki.

JOSEPH LUMBER CO. 
8358 BELMONT AVĖ.
(Netoli Klmball Avė.)

VYRŲ. 40 iki 55 metų amžiaus. — 
Patyrimas pageidaujama, bet ne
svarbu. Darbai prie Proof presų. 
Gera mokestis, laikas ir pusė už 
suvirš 40 valandų. Matykite Mr. 
Roth. J. M. BUNDSCHO. INC. 

65 E. South Water St.

ABELNŲ DIRBTUVES DARBININ
KŲ reikia.—Pilietybės prirodymas 
nesvarbu. Dirbti kaipo Paper Hand- 
lers Stock rūme. Išmokit gerą ama
tą. Užtenkamai viršlaikio.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Kimball Avė.

■ į1 K "
Platink įdomiausią dien

raštį “Draugas”.

......

Atyda Lietuviams!

“Aš to nemėgstu.”
Sergeant pakėlė galvą ir 

pažiūrėjo.
Buvo teisingai, rekruto 

plaukai buvo žalsvos spal
vos.

Pvt. Harwood pareiškė, 
jog jis dirbo su chemikalais, 
laivyno amunicijos skyriuje. 
Ir ten plaukai pažaliavo.

“Aš ploviau plaukus mui
lu ir kitais dalykais, bet dar 
žalumas nepranyko”, — pa
reiškė kareivis.

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

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių,

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

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.9
Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 

gyvenate Ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JBSEPH F. BUDRIK, Inarporatnl
FURNITURE KRAUTUVĖ 

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

_____ ryto iki 4:00 vai. po pietų.

ŽymAS Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvėm
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

AUTOMOBILIŲ
MEKANIKŲ
REIKIA TUOJAUS 

SVARBI PRAMONE 
PASTOVUS DARBAI

MES SIŪLOM JUMS: aukščiausią
mok ėst); patogias darbo sąlygas: 
atostogų pieną: normales darbo va
landas. Išlavintas personalas aprū
pina orderius ir atlieka smulkesnius 
detalius tuom duodant jums dau
giau progos daugiau uždirbti. 
ATEIKIT. RAŠYKIT ar PAŠAUKIT

CHRIS PESAVENTO 

BUTLER MOTORS, INC. 
ĮSTEIGTA 26 METAI

HTTDSON OAK PARK SKYRIUS 
316 MADISON ST.. OAK PARK 

AUSTIN 3862 ar VILLAGE , 6520.

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

DRAUGO RAŠTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

PATYRUSIŲ 
ORDERIŲ RINKĖJŲ

Stock Room Vyrų
NAKTINIAM ŠIFTUI 
PASTOVUS DARBAS 
RATA PO 30 DIENŲ 
83c IKI 93c Į VAL.

IR BONUS 
Laikas ir Pusė 

Virš 40 Valandų
Atsišaukit Asmeniškai

National Tea Co.
Employment Dept. 

1000 N. CROSBY

VAIKINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

Pastovūs darbai. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.

DURAND MFG. CO. 
939 W. 35th St.

HELP WANTED MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mlchlgan

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

PORK TRIMMERS 
Bučerių, Sausa ge Linkers, Raikytų 
Lašinių Pakuotoios. Reikia patyru
sių. Gera mokestis.

WILLIAM DAVIES CO.
4101 S. Union Avė.

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Kodėl neišpildyti savo dalį dirbtu
vėje dirbant 100%- karo darbai? 
Geros darbo sąlygos; dieną ir nak
tį šiftai; lengvi darbai; gera už
mokestis; patyrimas nereikalinga. 
Apielinkėje GRAND ir DAMEN. 
Pašakit — SEELEY 7460.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir nakt) šiftai. Atsišau- 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet I klte asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5
J t- f \ popiet.

Kreipkitės ___ „„
CHICAGO CARTON CO. 

4200 S. Pulaski Rd.2924 W. 51st STREET
CENTRAL STEEL 

& WIRE CO.
FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

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

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsis.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayers ir Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mlchlgan

50 PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

SPOT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 4 8 vai. savaitėje 
minimum.

JAMES METAL PRODUCTS CO. Ine. 
2929 N. Oakley Avė.

SENYVAS VYRAS

Reikalingas prie štymu valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės ) 
Valet Shop.

EDGEWATER BF.ACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring M11I
Vertiesi h- Horizontai

Gear Cuttlng Machines
t

Grinders
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

100 MOTERŲ 
18 IKI 40 

Prie Dirbtuvės Darbu 

100% Defense Dirbtuvė 
63c į vai. pradedant

Pastovūs Darbai 
Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

Virš 40 Valandų.

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP. 
6700 S. LECLAIRE

MOTERŲ
■ir

MERGINŲ
DIRBTUVĖS DARBAI 
100% KARO DARBAI 

PERGALEI
Abelni lengvi dirbtuvės darbai. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Puikios darbo sąlygos.

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 
UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

PARDAVĖJŲ MERGINŲ 
KEPYKLOJE

Reikia. Gera mokestis ir valgis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 

Kreipkitės prie Mra. Crawford.
EITEL BAKERY 

130 S. Clark St.

MERGINOS
IR

MOTERYS
lūs

Galit Padėti Mums 
-Laimėt Šį Karų

ATSIŠAUKIT DABAR

SVARBUS KARO DARBAI

ŠVIESIOS, SVEIKOS IR 
MALONIOS DARBO 

APLINKYBES

IŠMOKIT LENGVUS 
PRECISION SHOP DARBUS

CAFETERIA

NAUJOS MAŠINOS

PILNI NURODYMAI 
LAIKE MOKINIMO

PROGA 
JSIDIRBIMO 

IR GERA MOKESTIS

DIRBANČIOS PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEATSIŠAUKIT 

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE 
BROTHERS 

G E AR 
&

MACHINE
CORP.

EMPLOYMENT OFISAS
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet.

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. *95.00 ) mė- 
neej. Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofl-
•*

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 

100% KARO DARBAMS',,-;
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tat»ping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “Diece work.” Atsineškit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

MERGINA KRAUTUVĖJE 
Reikalinga. Moteris dirbti krautu
vėje ir kepykloje. 20 iki 35 metų 
amžiaus. *25.00 j savaitę.

TEL.: HEMLOCK 2477.

Merginų Ar Moterų
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. Defense darbai. 
*23.40 { sa vai t ę pradedant. *20.00 
| savaitę po 30 dienų.

OOMFORT BED SPRING CO.
1735 W. Dlversey Blvd.

Jubiliejinis miestas
Hamilton, Bermudos sos

tinė, tapo miestu laike kara
lienės Viktorijos deimanti
nio jubiliejaus, 1897 metais.

Bitės padaugino 
sodo derliu

Vienas vakarinių valsty
bių ūkininkas įsigijo bičių. 
Kai jis įsigijo bites ir jas 
patalpino sode, savo sodo 
vaisių užauglį padidino nuo 
1,400 iki 6,000 bušelių per 
metus. Sakoma, jog bitės 
skraidydamos žiedas nuo 
žiedo išnešioja apvaisinimo 
sėklas.



t

I

DRAUGAS
THE LTHTOANIAN DAILY FllIEND 

Seutk Oakley Ava. Chleago, Illinois
Publlshed Daily, axeept Sundaya 

A melnber of tbe Catholic Press Association
Subsrripttons: One Ysnr — $6.00; Six Months — $3.50; Thres 

l »nths — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00;
Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Draugas" brlngs best results.

DRAUGAS
Ueins kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėae: Me-
$6 00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
lUnesiui — T5e. Kitose valstybėse prenumerata: Metams

$7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negraiiname, jei ne* 
nr .šoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
rastus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoUOros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole- 

Jukos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne
dedamos. ________

Entered as second-Class Matter Mareh 3L 1916 at Chleago, IU.
Vnder tbe Aet of Mareh 3, 1879-

Italams duodami geri siūlymai
Trumpomis radijo bangomis iš Afrikos, Auglijosir 

inių Amerikos Valstybių yra siunčiami atai&au- 
ai į Italijos gyventojus daryti skubius žygius prieš

fašistus ir jų vadą Mussolinį, kad kuo greičiausiai nu- 
likratytų jų režimo. Jei žmonės tų gengsterių nusikra
tytų, pažadama Italijai taika ir visokeriopa gerovė.

Tie atsišaukimai vis tik nereiškia, kad jungtinės 
.tos jau būtų atsižadėjusios Kasablankos konferen- 

ijoj iškelto besąlyginio pasidavimo šūkio. Jais norima 
talijos žmonėms pasakyti reikalą veikti prieš Musso- 

į, jį nuversti, sudarant teisėtą vyriausybę, kuri pa
jėgtų kraštą išvesti iš sunkios padėties ir išvengti 

isių karo pasėkų, kurių pavojus kasdien didėja. Ki- 
tąe atsišaųkjmų,,tęsiąs yra — parodyti Italijos žmo
nėms, ^a^%ž|juhgihirtkaF^ė4atria4jja prieš juos, bet 
prieš diktatorių Muifeolmį, kurs pabkutiniais laikais 
į>ats neda.ug balso beturi prie krašto valdymo, bet ak- 
jai turi klausyti Hitlerio direktyvų.

Mussolinio pašalinimas nuo valdžios vairo, būtų stam
bus italų laimėjimas tuo atveju, jei naujoji vyriausy
bė stengtus ir pajėgtų tuojau atsipalaidoti nuo Hit
lerio. Ji padarytų atskirą taiką su sąjungininkais ir 
apsaugotų kraštą nuo sunaikinimo. Tokį žingsnį pa
darydami italai ir karo užbaigą žymiai pagreitintų. 
Tuo visoms tautoms ir visiems žmonėms pasitarnautų.

.•j

Naujas Kaišedorių vyskupas
Katalikų savaitraštis “The Register’1’ pirmo puslapio 

lioj vietoj šios savaitės laidoj įdėjo iš Vatikano atė- 
sią žinią, kad Popiežius Pijus XII J. E. vyskupą Teo-

ilių Matulionį paskyrė Kaišedorių vyskupu.
Naujasis Kaišedorių vyskupas ligšiol vis dar buvo 

laikomas Leningrado vyskupijos pavyskupki ir apaš
tališkuoju administratorium. Tituliariu Matregos vys
kupu ir Leningrado sufraganu jis buvo pakeltas 1918 
metais gruodžio mėnesį.

Savo pareigose vysk. Matulionis iškentė dideles kan
čias. Nuo 1923 m. iki 1926 m. bolševikų valdžia jį lai- 

kalėjime. Nuo 1929 m. iki 1933 m. buvo laikomas 
ant racijos stovykloj ir verčiamas dirbti sunkius
ras darbus. 1933 m. drauge su lietuvių kunigų gro

te buvo ištremtas į Lietuvą ir čia jis ligšiol pasiliko.
Gyvendamas Lietuvoje, vysk. Matulionis ėjo įvairias 

pareigias. Buvo Katalikų Veikimo Centro pirmininkas; 
benediktinių vienuolyno bažnyčios Kaune rektorius; 
prieš Lietuvos okupaciją buvo Lietuvos kariuomenės 
ryriausiu kapelionu.

Naująjį Kaišedorių vyskupą gerai pažįsta ir Ameri- 
tos lietuviai, nes 1934, 1935 ir 1936 m. jis lankėsi A- 
nertkoje. Buvo pakviestas Kunigų Vienybės ir Fede- 
-acijoe. Aplankė daug lietuvių kolonijų, dalyvavo Fe- 
leracijos kongrese, Kunigų Vienybės seime, dienraščio 
‘Draugo” sidabrinio jubiliejaus minėjimo Iškilmėse 
.934 m. lapkričio 16 d. Be to, lankė Amerikos lietuvių 
staigus, vizitavo įvairių diecezijų vyskupus, Jisai vi* 
ur buvo labai maloniai priimtas ir visuose paliko gra- 
ių atsiminimų.
.Kaišedorių vyskupija įsteigta 1926 m., kai buvo su
nirta atskira Katalikų Bažnyčios provincija Lietuvoje 
r visas kraštas padalintas į penkias vyskupijas. Pir
muoju vyskupu buvo pernai miręs vyskupas Juozapas 
[ūktą. •' - *M*-**|>

Vysk. Matulionis jau ne be jaunas žmogus, daug 
argų ir kančių savo gyvenimo dienomis turėjo pakel- 
l. Naujosios jo pareigos labai garbingos, tačiau dar 

sunkios ir atsakomingoa. Mat, Kaišedorių vys- 
rupiją yra viena iš neturtingiausiųjų ir Viena iš tų, 
Sartai ir normaliais laikais trūkdavo kunigų. Bet ką

>• ilbėti dabar. Kaip vakar pranešėm ir kaip pirmiau 
eliais atvejais rašėm, Lietuvos okupantai yra užda-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtai, birž, 10 d., 1043

J. E. vysk. Teofilius Matulionis, Kaišedorių vyskupas

rę visas kunigų seminarijas ir dideliu įnirtimu perse
kioja religini gyvenimą ir veikimą. Tuo būdu naujam 
vyskupui tenka labai sunki darbo našta. Teduoda Die
vas jam sveikatos, kantrybės ir stiprybės!

' .p', ' , p ‘ ‘ ‘ '•

Kriminalas būti komunistu...
Prie vyriausiojo New Yorko teisėjo John F. Carew 

ėjo įdomi byla, kurios eigai užsibaigusi, šis teisėjas pa
sakė, kad sulyg New Yorko steito ir Jungtinių Val
stybių įstatymais būti komunistu yra kriminalas. “Nė 
vienas žmogus neturi teisės būti komunistu” — teisė
jas Carew pareiškė.

Tarp kitų dalykų, teisėjas Carew nurodė, kad komu
nizmo tikslas yra nuversti vyriausybę. Anot jo, iki 
1940 metų Amerikos komunistų partija buvo Rusijos 
agentūra.

Si byla atsirado teisme šiuo būdu: Curtis Publishing 
Co. ir rašytojas Benjamin Stolberg dr. Davis, Amerikos 
Mokytojų Federacijos pirmininką įtarė esant komu
nistu, už ką pastarasis viršminėtą kompaniją ir rašy
toją patraukė į teismą.

Illinois gubernatorius Dwight Green pelno nemažą 
kreditą už paruošimą tokio plano, kuriuo užmegsta tai
ka tarp mainierių ir darbdavių. Tuo būdu Ulinois stei- 
te bus išvengta mainierių streiko ir pasitarnauta ka
ro pastangoms.

Pirmieji Marijonai, kurie 
atvyko į Ameriką buvo ku- 

’ nigai Feliksas Kudirka, M. 
I.C., ir Julius Kazakas, MIC.

* t Abu jau mirė. *

! $ A «

Dideli darbai laukė pir
mųjų Marijonų, nes yra sa
koma, kad kun. Staniuky- 
nas ir kiti tuojau norėjo 
ant jų užkrauti “Draugo” 
vedimą ir Seserų Kazimie- 
riečių kongregacijos išvys
tymą.

•
Pirmasis TT. Marijonų ži

dinys Amerikoje buvo Šv. 
Mykolo parapijoje North 
Sidėje, Chicagoje, kur teko 
vesti parapiją ir įsteigti sa
vaitraštį “Tikyba ir Dora”, 
iš kurio vėliau išaugo “Lai
vas”. ,, r.

• - l 1 -'N y. (j
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Iš tokios labai mažos pra
džios vis vystosi nauji dar
bai ir laimėjimai Marijo
nams Amerikoje. Šiuo laiku 
5 marijonai kunigai darbuo
jasi Chicagoje; 4 Wiscon- 
sine, parapijose ir mokyk
loje; 7 Pietų Amerikoje; b 
Hinsdale, III., seminarijoje 
ir naujokyne; 5 tuojau bus 
įšventinti šią vasarą; 6 ku
nigai darbuojasi Thompson, 
Conn. kolegijoje; vienas y- 
ra kariuomenėje, antras lai
vyne ir trečias jau laukia 
paskyrimo laivyne; vienas 
kunigas laukia daktarato 
laipsnio Bažnytinių Teisių 
moksle Washingtone. Nema
žiau kaip 15 brolių gelbsti 
kunigams.

SPAUDOS APŽVALGA
Internacionalas - Kremliaus patvoryje

“N. G-nė’1 rašo:
“Komunistų vogtas Internacionalas buvo padary

ta^ rusų valstybės himnu. Bet dabar, palaidojus “Ko
munistų Internacionalą“, atpuola ir komunistų fal
sifikuotas maršas.

“Kokią laisvę, kad ir Rusijai, neš (baltrušaitiškai 
sakant) Internacionalas, kuris pakištas po velėna?

“Taip, komunistų—kartu ir Rusijos komunistų — 
padėtis juokinga ir apgailėtina; nebėra jų Interna
cionalo ir—ar reikės giedoti tą Internacionalą, kuris 
“laisvę tikrą neš“?

“O tempora, o mores... / .
“Gyvenimas kalba už mus. Jis patvirtina tai, ką 

esam sakę apie komunistų “teoriją” ir praktiką. Sa
kėme, kad bolševizmo lozungai yra mišinys radika
lių frazių ir reakcinių darbų.

“Dabar visi tatai mato, kas dar gali ir nori bet 
ką matyti.

“Rusijos diktatoriai galabijo socialistus, galabijo 
ir šiaip pažangius žmones, o savo naiviem pasekėjam 
jie nuolat kartodavo: Štai, Komunistų Internaciona
las jums “laisvę tikrą ras...”

“O,ką jis rado?
“Mizerną sau vietelę Kremliaus patvoryje! Bim

bos, Mizaros, PrOseikos ir kiti dabar yra dar mizer- 
nesni siratukai.“

. Amerikos visuomenė per 
TT. Marijonų Bendradarbių 
draugijos veiklą rengiasi 
švęsti šias labai svarbias 
sukaktuves. Sukaktuvių mi
nėjimas įvyks busimąjį ru
denį su atitinkamomis iškil
mėmis. Iš spaudos daugiau 
sužinosime.

Kas įvyko prieš 
25 metus?

Karo stovis Ukrainoj... Vo 
kiečių militarinė vyriausybė 
paskelbė karo stovį visoj Uk 
rainoj, nes kai kuriose jos 
dalyse eina kruviniausi sw 
sirėmimai vokiečių - austrų 
kariuomenės su ukrainais, 
kuriems vadovauja rusų ka
rininkai.

•
Vokiečiai Amerikos pa 

kraičiuose... Vokiečių subma 
rinai Amerikos pakraščiuose 
nuskandino keletą laivų. Vi
sais pakraščiais lakūnai ir 
karo laivai medžioja vokie
čių aubmarinua. Laivyno se
kretorius Daniels sako, kad 
vokiečių submarinų antplū
dis nepakenks U. 8. trans- 
portacijai.

P. P. C.

1943 m. liepos 19 d. su
eina lygiai 30 metai, kai Tė
vai Marijonai darbuojasi A- 

(merikoje. Sueina taipogi 34 
metai, kai arkivyskupas Ma 
tulevičius atgaivino bemirš
tančią Marijonų Kongrega
ciją. Z

Po svietą pasidairius
Nuo probišino čėsų dar ir 

dabar kai kur yra užsilikę 
slaptų bravorų stipram mun 
šainui daryti.

Vienoje vietoje detektyvai 
užklupo tokią slaptą mun- 
šainyčią. Munšainierius, ma
tydamas negalėsiąs pabėgti, 
greit nusivilko drabužius 
ir... pūkšt į kubilą, kuriame 
buvo užraugta munšainui va 
ryti broga.

— Ko tu čia sėdi tam ku
bile? — paklausė detekty
vai. — Juk pats matai, kad 
tai munšaino broga.

— Aš... aš... čia ne broga," 
ale tokia vana. Tokias va- 
nas man daktaras liepė imti 
nuo reumatizmo, atsakė 
munšainierius.

— žinai ką, — tarė jam 
detektyvai. — Mes turim ge 
resnį kubilį su geležim ap
kaustytais langais. Jame at
sisėdęs galėsi visokį reuma- 
ti^ pagydytą. ... , t

Spicpirvirvio Dumkos
Vienas ukrainietis, pasi

rodo, ruošiasi bolševikų 
Laisvei liežuvį patrumpinti. 
Visi ilgaliežuviai kviečiami 
aukoti.

Z

Balšavikas Andrulevič po 
senovei vėjus gaudo. Šį sy
kį pasigavo vėją, būk Šimu
tis manąs “Amerika po ka
ro grumsis su Sovietija ir 
siųs savo armiją Lietuvon”. 
Tikrenybėje, šimutis mano, 
po karo Lietuva vėl bus lais
va ir šis manymas mūsų 
Andriulevičiui peilis po kak
lu.

Balšavikų “banga“ pra
neša, suomiai turį labai ge
rus žiūronus. Sako: “Kare
lijoj per žiūronus buvo ga
lima matyti kaip naktį So
vietų marinai nacius ataka
vo“. Būtų gerai, jei mūsų 
raudonos diktatūros bernai 
tokius žiūronus įsigytų. Ta
da maž nesakytų, kad kur 
juoda ten balta.

Draugas Vabalas mano 
“tūli lietuviai patriotieriai” 
greit juo paseks ir pradės, 
kaip jis, kasdien “sienomis 
laipioti“. Tuščia viltis, Leo-

m]

NAUJOS PATARLES

Žmonai pradėjus gerti 
namie šiukšlyną turėsi.

Kitą kvailiu laikydamas 
pats tokiu pasirodysi.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

laibai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parskluoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

T x

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galinta. Ir Jus savo ap
dėvėtą pąrler setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
vslt Furniture Kompani
jai. Jis PER
DIRBS ir pa
daryt j{ kair 
SAUJA savo 
dirbtuvėj. Di 
delis paslrin
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

x i:

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT BOAD
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LAIŠKAS IŠ ŠVEDIJOS
Lietuvos žmonių kančios po 
nacių jungu

(RED. PASTABA. Žemiau dedamas laiškas gautas iš 
vieno lietuvio Švedijoje, kūno pavardės dėl sapnio* 
tarnų priežasčių skelbti negalime).

Švedijoj įdomu, bet 
sunkoka gyventi

Dabar, prisipažinsiu, Šve-

Verčia dirbti naciams

Štai prieš akis turiu vo
kiečių Kaune, kurį jie Kau- 

dijoje yra pasidarę labai į-' en pakrikštijo, le i d ž i a m ą
domu gyventi, jei taip k- 1943 metų vasario 8 dienos 
bai pilvo suveržti nereikė-! numerį, kuris patvirtina ma
tų. Su maistu ir čia sun-| no išdėstytas mintis. Tame 
koka. Švedija yra pasida- numeryj rašoma, kad lietu- 
riusi stebėjimo akis į Eu- j vių tauta, kuri yra praktiš- 
ropą, kaip lygiai ašies akis kai bolševizmo patyrusi, ži-
į Vakarų pasaulį. Okupavus 
vokiečiams visą Prancūziją, 
Šveicarija savo 'reikšmės y- 

kra nustojusi, nes ji virto 
tik sala ašies jūroje, o tuo 
tarpu iš Švedijos su Vaka
rų pasauliui susisiekimas 
dar galimas. Už tat dabar 
čia ir yra prigūžėją žurna
listų iš viso pasaulio: vo
kiečiai, italai, britai ir a- 
merikonai. Švedijos laikraš
čiai turi savo laikraščių at
stovus ir demokratinėse ša
lyse ir ašies okupuotoje Eu
ropoje, tad gauna žinių iš 
abiejų pusių. Vokiečių ir i- 
talų žurnalistai gaudo, kas 
rašoma Anglijos ir Ameri
kos spaudoje, o anglai ir 
jūsiškiai — kas rašoma ,a-

nanti, kad jos žmonių gyvy
bė, laisvė ir saugumas pri
klauso nuo dabar einančios 
milžiniškos kovos Rytuose 
rezultatų. Todėl esą reika
linga ir Lietuvoje, kaip ir 
Reiche, paliuosuoti visas tu
rimas darbo jėgas, kaip vy
rų taip ir moterų, ginklų ar 
karo industrijai... Ypatingai 
esą reikės peržiūrėti laisvas 
profesijas — ligi kokio laips
nio jos dirbo ligi šiol būtiną 
karo da^bą, ar darbą, būti
ną civilių gyventojų gyvy
bei. Esą taip pat laukiama 
iš jaunųjų, kad jie taipgi 
mesią visas savo jėgas į per
galės darbą. Joks asmuo iš 
jaunimo tarpo šiandien ne
privalo būti be darbo, ar gai-

šies spaudoje. Nors spauda.! Sinti savo jėgas darbui, ku-
ašies kontroliuojamo j Euro-'ris nėra esminis. Studentai
poj ir labai suvaržyta, bet! yipgi privalo suprasti, kad 

kai vokiečių kareivis moka

1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

SUNNY HILE MAINERIAI DIRBA TRIS ŠIFTUS ARO XXIV seimo 
protokolas
Seimo dalyviai

(Tęsinys)

akyr.: M. Tamoievičienė, V. 
Daugirdienė, fiv. Mykolo Ar* 
kangelo dr-jos: T. Macys, 
A. Šokis, K. Lukošaitis. Šv. 
Rožančiaus dr-jos: C. Vilei- 
kienė, A. Martinka, V. Dau
girdienė. šv. Cecilijos dr-

Ministrantų d r a u g i j o s: jos; M Kareckieai, V. But- 
E. Puišis, Gyvojo Ro- kevičienė, J. Šimkus. Šv. 
žančiau3 dr-jos: A. Savic- jUQ2apo dr-jos: J. Bardaus- 
kienė, O. Bendauskienė, O,|kw}> j Lebežinskas, V. Ba- 
Sekleckienė, A. Šv?ranavi» gentas. Mokyklos sodaliečių: 
čienė, A. Razbadauskienė, L Mačekonytė. Ministran- 
M. Puišienė, R. Kuodienė, tų dr.ja3: E Daugirda, R. 
D. Nausėdienė, O. Jackienė. Andruškevičius.
Mergaičių Sodalicijos: Irena
ir Gene Gumuliauskaitės, E. 
Seraila, V. Balnis, O. Anti-

•'Draugus" Acme photo

Nors UMWA angliakasiai streikuoja, maineriai Sunny Hill Coal Company, Im- Apašt. Maldos dr-jos: S S.
Trumpulia, A. Kripienė, A.perial, Pa., netoli Pittsburgh, dar dirba per dieną tris pamainas (šiftus). Nuotrauka

rodo "stripper” prikrsutą troką. Mainos per dieną pagamina 1,500 tonų anglies. e

išskaitliavo daugybę užduo-i mus pagerėjimas mėsos pri- 
čių, kurias teksią šiai įstai-1 statyme, vienok kai kuriuo- 
gai atlikti. Ta jo vadovauja- se apskričiuose ūkininkai dar 
ma įstaiga esą būsianti savi- yra atsilikę mėsos pristaty- 
kritiškoji ekonominė organi- me. Todėl vyriausybė imasi
zacija... Vadinas, kaip ir prie energingų priemonių t ,a m.
bolševikų prireikė visokių' kad užsilikę pristatymai bū-
“savikritiškųjų” įstaigų, nes 
lietuviams ir kitiems nevo-

tų atlikti galimai greičiau.

Toliau Herr Hensen rašo, 
kleciams burnos čiauptos, i kad esą nereikįa manytj kaa 

jeigu Lietuvos ūkininkas ne-ir iš jų kritikos nėra...

Dar kalbėjęs ir koks tai 
dr. Klingspor, Lietuvos Eko
nominių Rūmų reikalų vedė
jas (Hauptgėschaefsfuehr-

pristatysiąs pakankamai mė 
sos, tai tas atsiliepsiąs į tą

“geresni”,viai esą 
geriau savo mėsos duokles 
pristato. Čia pat Herr Hen
sen pasako ir kodėl Lietu
vos ūkininkai savo mėsos 
prievolių neatlieka: jie ma

, įgudę stebėtojai daug išskal-. gavo krauju taijer), kuris nurodęs kokiais
to ir tarp eilučių. •
Naciai gązdina bolševizmu

Mes lietuviai savaime su- 
prantama gaudyte 
gaudome žinias iš Lietuvos. 
Klausomės Kauno radio, se
kame vokiečių ir lietuvių 

^spaudą, kai kada pasiekia
mus ir laiškai iš Lietuvos. 
V okiečių leidžiamą Kauener 
Zeitung’ ’ gaunu veik regu
liariai, o lietuviškus laikraš
čius pripuolamai — matomai 
vokiečiai vengia juos į už-

j yra daug svarbiau, kad jis 
(studentas) būtų esminiam

, karo poste, negu beklausąs
į paskaitų. Nors, girdi, esą aprašymuose ieškotum lietu
bus reikalinga imtis dauge-1 viškų pavardžių — vien tik
lio griežtų priemonių karo' Bremhorstai, Klir.gsporai,

industrijos išdavų padidini-Į lyg tai vyktų Bavarijoj.
mui, visa tai esą niekis, pa- .’ t* , gtiprus lietuvių nusi-
lygirrus su tomis aukomis, statymas prieš nacius
kurias neša. Vokietijos ka-!

. . Kauener Zeitung ’ kovo 6 
dienos numeryje Tl. Hensen,reivis fronte. -

Šis straipsnis ir be inter-* 
pretacijų aiškus: jei vokie
čiai prakiš, jus bolševizmas 

sienį išleisti. Bet ir iš to, ką sunaikins, o kad to neįvyk- 
galima išskaityti iš vokiečių j tų, turite eiti į ginklų fa- 
epaudos, susidaro tam tik- brikus. Studentai turi ir stu-
ras vaizdas. Lietuviai iš vi 
sų trijų Baltijos valstybių

dijas mesti. Kad viskas taip 
dėtus kaip vokiečiai nori,

gyventojų pasirodė kiečiau-j “bus reikalinga imtis dau- 
sio nugarkaulio. Vokiečiai gelio griežtų priemonių”, 
daug vargo turi stengdamies T03 “priemonės” lietuviams 
juos “privesti prie tvarkos”. 1 žinomos: areštai, turtų kon- 
Kuo ypatingai vokiečiai ne- fiskavimas ir deportacijos, 
patenkinti, kad esą “ blogi ” .
lietuvių elgsenos pavyzdžiai L«’ uv“m8 hu"'°" 
užkrečia latvius ir e3tus. Vie-Į1 aU^ 
nintėlis stiprus ginklas, ku
riuo vokiečiai naudojasi —

Kartais skaitant tuos Lie
tuvoje vokiečių leidžiamas 

tai bauginimas bolševikais, laikraščius sunku ir beat- 
Ir reikia pripažinti, kad Lie-Į pažinti, kad tai raštyna apie
tuvos gyventojai nieko taip 
nebijo kaip bolševikų. Bol
ševikų reiškiamos pretenzi
jos į Baltijos valstybes la
bai daug patarnauja vokie
čiams, nes kaip dabar kad 
reikalai stovi, visai nesima
to aiškių garantijų kad bol
ševikai jų vėl nep&siglemž- 
tų. Įdomu pastebėti, kad ir 
švedai labai bolševikų bijo. 
todėl labai atydžiai seka de
mokratijų valstybės vyrų pa 
sisakymus dėl Baltijos vai 
stybių likimo. Anot jų, ant 
to remiasi, ar Atlanto Car- 
teris ką reiškia, ar tai yrr 
toks pat popiergalis, kaip 
Hitlerio sutartys.

ROSELAND — ARD 4 
skyr.: A. Genienė. Šv. Onos

kauskaitė, O. Kazlauskaitė.Į M- Norvainienė, U.
Amžinojo Rožančiaus dr- Jonušiene, A. Genienė. Liet. 
jos: T. Ručienė, S. Bučienė, R- K- IdealiU Moterų kiūto: 
S. Mielinienė, A. Stoškienė, M- Rubimenė, M. Marcinke- 
K. Ūsienė. Tėvų Marijonų vičienė. Mokyklos sodalie- 
Bendr. 10 skyr.: M. Oku- B‘ 2ebr«.uskaitfi, B. Pl- 
nienė, O. Bendauskienė, A.: varūnaitė. * Mlnistrantų dr- 
Juškieni\ 04 Jackienė) R. J0S: J’-^ka, E. Dagis.
Žilvitienė, V. Zableckienė. DIEVO APVAIZDOS PA- 

RAP. — ARD 5 skyr.: M. 
Kavaliūnaitė, O. Augaitė, E. 
Stučinskienė, A. Lekavičie
nė. Moterų Są-gos 3 kp.: B. 
Pankauskienė, V. Galnaitė. 
šv. Onos dr-jos: U. Jucienė, 
A. Urbonienė, A. Lekavičie
nė. Tretininkų dr-jos: M. Je- 
reminaitė. Apašt. Maldos dr- 
jos: F. Vaitkaitė, P. Eitu
tienė, J. Lukošaitė, V. Zo- 
beraite, A. Grikšien. Rožių- 
Lelijų klubo: O. Stašelienė,
O. Barauskienė, A. Abrornai- 
tienė. Ministrantų dr-jos: A. 
Reikis, S. Lukošius. Mokyk
los sodaliečių: M. Harmon,
P. Trost.

(Bus daugiau)

Runelienė, S. Giržaitienė, B. 
Kilevičia. Šv. Petronėlės dr- 

nes jie j jos: S. Milienė, A. Žilvitie
nė, B. Pipirienė, E. Nedva- 
rienė. šv. Onos dr-jos: M. 
Kareiva, A. Vinskienė, P. 
Kvietkienė, M. Vainauskie
nė, A. Auksutienė, E. Sta-

no, kad viskas eina tam ne- J nevičienė. Tretininkų dr-jos: 
pasotinamam rykliui “Wehr- J- Budrevičia, J. Janušonis,
machtui”, tuo tarpu kai Lie
tuvos miestų gyventojai tu
ri badauti. Herr Hensen “iš
aiškina”, kad yra nustaty
tas kiekis, kiek tas “Wehr-

kiekį, kurį gauna Wehrmach- machtas” turi gauti, o kas 
tas (vokiečių kariuomenė)nuo jo liks, tai eis vietos 
Faktas esą pasiliesa, kad gyventojams. Vadinas, jei 

būdais reikia imtis įvairių, tam tikri kiekiai buvo iš Lietuvos ūkininkas nenori, 
anksto nustatyti ir jie turi, kad Lietuvos gyventojai ba-užduočių atlikimo.

Veltui tu žmogus tuose būti Lietuvos ūkininkų pri-j dautų, tai jis privalo prista- 
statyti. Šie kiekiai nebus pa-1 tyti daugiau negu “Wehr- 
keisti. Jie privalo būti iš ūki- į machtui” reikalinga. Tai ly- 
ninkų išgauti. Ir tik iš to, i giai taip . lyg gegužė aavo
kas bus ūkininkų pristaty
ta virš tų kiekių, būsią ga
lima naudoti civiliams gy-

vaiką į svetimą lizdą įmetu
si sakytų: Jei nenorite, kad 
jūsų vaikai badu stiptų, tai

ventojams. Tuo būdu bet ku-1 prisotinkite mano vaiką, nes 
ris padidinimas mėsos da-Į jį pasotinti reikia, o kas nuo

J. Puišis. Labd. Są-gos 5 
kp.: J. Šliogeris, M. Čepaus- 
kienė, P. Jančauskaitė, U. 
Gudienė, M. Saruckienė, O. 
Kazlauskaitė. S.L.R.K.A, 15 
kp kp.: B. Naujokienė. 

NORTH SIDE — ARD 3

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
UŽ $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

Maisto ir žemės Ūkio sky
riaus viršininkas generali
niam Lietuvos komisariate, 
rašo: Mėsos kiekis civiliams 
gyventojams Latvijoj buvo 
pereitą mėnesį padidintas 
(bet kiek — nepaminėta). 
Tatai esą buvo galima pa
daryti tik todėl, kad Latvi
jos ūkininkai pristatė jiems 
nustatytas kvotas savo lai
ku. Lietuvoje gi, nors pas
taruoju laiku patėmyta žy-

Lietuvos įvykius, štai vasa
rio 19 dienos “Kauener Zei
tung” rašo apie įvykusią Lie 
tuvos Ekonominių Rūmų kon 
ferenciją padidinimui indus
trinės produkcijos Lietuvo
je. Tų Lietuvos Ekonominių 
Rūmų viršininkas kažkoks 
dr. Pense savo kalboje pa
brėžęs, kad karo “ekonomi
ka” reikalaujanti produkci
jos padidinimo visais gali
mais būdais. Toliau, rašo 
“Kauener Zeitung”, kalbė
jęs dipl. inžinierius Brem- 
horst, Draugovės Industrinei 
Produkcijai Padidinti virši
ninkas (matomai savotiška 
“ atachanoviška’’ įstaiga) ir

For Gunpowder

j5 AVĖk
VIZASTEJFATSR

RUSH KACM CANFUl 
TO YOUR MIAT OKAIER

ITCĮĮ *or Moncy Btck
For qul«k nllaf fretn tuhlnc eautad by (cnma. 
Mhltu'ę foot. Kabus, p.mplea and other Itehlnf 
Spnd ihoaa. uk aure, eoolinc. nwdie»«cd, Hauld 
B. B. D. PMSCaiFTiON. A doctor't formula. 
CouiMlaa and (tahiliaa. Soothm, eoarfnrta and 
qųickly čalma Inteiae iUhina 3nc trtal hottla 
pfovcit.mnney back. l*m‘taurf«r. Aakyovf 
druggkt ’oday for B. B. B. naaaemvTiaM,

vinių (rations) visiškai pri
klausysiąs nuo to, kiek Lie
tuvos ūkininkai kooperuosią 
su vokiečių civile adminis
tracija.

Taigi, viską suvedus, Herr 
Hensen skundžiasi, kad iat-

jo liks, tai ir jūsų vaikai ga
lės maitintis, bet jei prlsta
tysite mažai, tai jūsų vaikai 
badu pastips, taigi, nuo jūsų 
pačių priklauso jūsų vaikų 
likimas.

(Bus daugiau)

9 KNYGOS $10.60 VERTfiS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

TN JI “D JI "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
J-* Namų Materijolą Už'Dar lemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūš) LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kasiink pertaisymo namų.

APROKAVTMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nu© • vai. ryto Iki 12 vai, pietų.

Kltomla dienomta — nuo 7 valandos ryto Iki »:X« valandos popiet

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiama jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kasiink Megztinių Pa
rankų, Drapertes, Grindų PakloJImus.
Drapes dirbam pagal ordarj Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-26 80. BAL8TED SI. TEL.: VAROS 4778

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

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

3. Misijonierkuis ošrašaL Kmi. R. Wm. Aleaandar. 38
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. H)0 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .........I......... ........ . . .............................. $1.8/

4. Kristaus Pašarinių Kaliais. Parašė Kun. Dr. k.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.08

5. Sielon Takai TotouiyMa. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. V. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Kanais . Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 280 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .................................................................................. $100

6. 2»-tas Tsrptaattnto Kucharimlnia Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būčio, M. L C. Knyga taip 
Įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalia: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. bu aplankytų vistų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms 
Kaina . ......................................................................... $1.00

7. Karalienės Prttadas. Nary T. Waggamsn. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graši apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ......................... ........................................... 80c

8. išpažinties Paslaptis. J. špilmann'as. Vertė B. Ksaal-
tio. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai tino tikrą imomgžudį, bet išpažinties 
pasmerktas už taogšudysty negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 78c

9. švenA Jėzaus širdim latrontzsrtja. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. 1. C. Gražiai Kleista 
maldų knygelė m Litanija Ir visomis maldomis, 
prie švč. Jesaue širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais Kalas .......................... .. ............. 38c

Užsakymui įlipkite žiuo adresu:

"DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė., Chicaųo. III.
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Flag Day iškilmės prie Dariaus ir KOVOS VAIZDAS

Girėno paminklo
IŠKILMES ĮVYKS SĮ ŠEŠTADIENĮ. KALBĖTI PA
KVIESTA MAJORAS KELLY. TIKIMASI KARO BONU 
PARDUOTI UŽ KELETU DESĖTKŲ TŪKSTANČIŲ 
DOLERIŲ. ‘ , i i 4 <IW

Valst. Treasury Departa-
'■ A; '•>¥: :<

5 - ' ’

c-;- lllll

Preizdentas Rooseveltas 
! išleido proklamaciją pažy
mint, kad birželio 14 diena 

|būtų apvaikščiojama kaipo 
Amerikos vėliavos diena.

Nėra abejonės, kad šiais 
metais bus labai reikšminga 
vėliavos diena, kadangi Hit
leris, Mussolini ir Hirohito 
buvo pasirengę sunaikinti

mentas.* .
Programon yra pakvies

tas majoras Edward J. 
Kelly, keletas dainininkų ir 
kalbėtojų. Dalyvaus Dariaus 
ir Girėno Posto commander 
Kybart, taippat Dariaus ir 
Girėno Drum & Bugle Corps, 
vietos kunigai ir vietos uni-

■* M, ’

- ’

■
-29«- SsssžS^

Suv. Valstijų žvaigždėtą vė- M Civilian Defense ir Trea- 
lįavą ir tikėjosi iškelti savo Departamento atstovai,
juodąją nacišką vėliavą virš • Suvienytos Tautos yra pa-

Jungtinių Amerikos Valstybių kovos laivas stovi prie 
patrankos šaudo į japonų įsistiprinimus A1 bu pakrantėje,juodąją nacišką vėliavą virs1 suvienytos rautos yra pa- . « - r « r---- ---------

laisvos Amerikos. Suvienytų, sirengusioe invazijai. Tam|jap:>nus nuS*lsi° ir ši» sal» atėmė iš japonų

"Draugas” Acme photi 

Holz Bay apylinkėje ir iš
Amerikiečiai Attu saloje

tautų persvara jau įrodo, 
kad Hitlerio ir jo pasekėjų 
planai neatsieks tikslo.

Todėl įvertinimui ir įro-

reikia finansinės ir morali
nės pageltos. Tat ir mes, 
piet-vakarinės miesto dalies 
gyventojai, prisidėsime prie

dymui, kad Suvienytos Tau- galutino karo laimėjimo, 
tos pajėgs sunaikinti ant vi- Prisidėjimas bus tuomet, 
sados Hitlerį ir jo pasekė- kuomet susirinkę prie Da- 
jus, visi Amerikos gyvento- riaus ir Girėno paminklo 
jai labai entuziastiškai ap- birželio 12 d. 5:30 valandą 
vaikščios ir pagerbs Ameri-, vakare luosanoriai pirksime 
kos vėliavą minėtoje dieno- j bonus, kad Amerika išva- 
je. Marąuette Parko apylin- duotų visas pavergtas tau- 
kė irgi neatsilieka nuo to tas iš hitleriško jungo.

Iš Federacijos 
26 skyriaus 
susirinkimo

Graduation puota į 
pas A. ir A. Mondeikus

Praeito pirmadienio vaka
rą glėbius gėlių, jnokslo ir
muzikos diplomą ir aukso 

vyko birželio 2 d. Pirminiu- medalį už lletUviškumą ne-
Bridgeport. — Sus-mas į-

reikšmingo pagerbimo Ame
rikos vėliavos.

Komisija.

Flashes apie K of L Day
Penktadienį, birželio 11 

d. Ciceroj, Sv. Antano pa
rapijos mokykloj įvyks L. 
Vyčių Chicago apskrities 
susirinkimas, kuriame bus 
svarstomi metinio tradici
nio pikniko (K of L Day) 
reikalai. Susirinkimas tiki
masi bus skaitlingas. Pra
džia 8:30 vai.

Chicago piet-vakarių mie
sto dalis nutarė apvaikščioti 
vėliavos dieną — Flag Day 
— šį šeštadienį, birželio 12 
d., 5 vai. vakare, prie Da
riaus ir Girėno paminklo 
Marąuette Parke, prie 67th 
ir California gatvių. Inicia
tyvą paėmė Marąuette Park, j naujiai valdyba. 
Lions Club, Marąuette Home 
Owners Association, Civil
ian Defense vadovybėj Ro- 
bert M. Jonės, Dariaus ir 
Girėno Postas keliolika vie-J
tos darbininkų unijų ir vie
tos biznieriai.

Šis-fas iš Town of lake
Birželio 13 d. Šv. Vardo 

draugija eis bendrai prie

kavo Juška, sekretoriavo V 
Balanda.

Kun. J. Prunskis padarė 
įdomų pranešimą iš pasta
ruoju laiku gautų žinių.

Iš draugijų atstovų pra
nešimus * patiekė:

V. Balanda, kad Labdarių 
5 kp. rengia išvažiavimą se-

šina iš Šv. Kazimiero aka
demijos, po spalvingų moks
lo metų baigimo iškilmių, 
grįžo namo Marijona Mon- 
deikaitė. Grįžusi nustebo ra
dus pilną namą svečių ir 
viešnių, suvažiavusių iš ar
ti ir toli, kad pasveikinti ją 
jos džiaugsmo dieną. Tarpe

šv. Komunijos Mišiose šv. 9 mis išgalėmis tam pa{iam 
vai. ryto. Po visam para-' tįį^uį
pijos salėj tas pusryčiai ir A Vaišvilienė, kad Mari- 
susirinkimas. Bus renkama jonų Bendradarbių 10 sky- 

rius prašo visuomenę parem
ti apskrities rengiamą va
karienę rudenį paminėjimui 
30 metų Marijonų įsikūrimo 
Amerikoje jubiliejaus. Gi 
vietos 10 skyrius rengia iš
važiavimą į Labdarių ūkį 
liepos 27 d. Kviečia visuo-

Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas įvyks birželio 20 
d., Vytauto parke. Klebo
nas ir komitetas ruošias 
prie to pikniko taip, kad vi

nelių prieglaudos naudai Lab' svečių buvo ir parapijos kle- 
darių ūkyje liepos 11 d., o bonas kun. I. Albavičius, vi- 
namie taip pat veikia viso-' karai, salezietis kun. J. Sta

šaitis, kuris šiuo metu vedai

si atsilankę būtų patenkin 
Kiekvienas apylinkės gy- ti ir smagiai dieną praleis- menę paremti

ventojas prašomas daly vau- Piknike užkandžio nie-
ti šiame nepaprastame vėlia- kam netruks. Virtuvėj šei
vos pagerbime. Būkite prisi- mininkaus sąjungietės, ku- j nį (metinį) išvažiavimą Ma- 
ruošę išreikšti šiai šaliai sa- r*os nesykį pasižymėjo ; rįjonų ūkyje, Hinsdale, III., 
vo išikimybę ir reikalavimą Paru°^imu gero menu. I iįepog u j ir nuoširdžiai 
greito karo laimėjimo pirki
mu Suv. Valst. Karo Bonų,

TT. Marijonų Bendradar
bių apskritis rengia tradici-

Koresp. prašo visuomenę paremti.
Biržaitienė, kad ARD 2

nes Suv. Valst. karo tonai Linksmumas žmoguje, kaip skyrius džiaugiasi sėkmingu 
bus parduodami ant vietos, ir pavasaris: atskleidžia seimu ir nenuleidžia rankų
Šiuo darbu rūpinasi Suv. gražiausius žiedus.

OFFICIAL CHANNEL—U. S. censorship rules desifnate the Amer-
Hnn Cros"..,.n‘>ulry S"v,ce « th« "n,y mean. of communlca- 
Hon betueen citizens of this country and their relatives in enemv

S7SS U

veikimui.
A. Vaišvilienė, kad Lietu- 

vių šeimininkių Raud. Kry- 
l žiaus vienetas rengia išva- 
I žiavimą į Polonia Grove. Pel 
nas bus padalintas į tris da
lis : labdariams, Nekalto Pra
sidėjimo Šv. P. Marijos sese- 
rims-vienuolėms ir Lietuvos 
reikalams. Svarbu, kad vi- 

, suomenė paremtų šį išvažia
vimą.

Gyvojo ir Amžino Rožan
čiaus draugijos darbuojasi 
visuose parapijos parengi
muose.

V. Balanda padarė prane
šimą iš Federacijos apskri
ties srus-mo. Taipgi iš Vic- 
tory Bonds lietuvių komite
to veikimo. Raginami visi 
Amerikos lietuviai pirkti bo
nus lietuvių įstaigose, kur 
užtikrinta galimybė sudary
ti pilną statistiką. Tokia sta
tistika bus stambus doku
mentas reikale Lietuvos ne
priklausomybės. Bonų par
davinėjimo reikalu rengia
mas 24 tautų bendras paren
gimas — Pege&nt. Lietuvių 
programą išpildys akademi-

noveną šv. Antano bažny
čioj, krikšto tėvai J. Vai
čiūnas ir Gavėn&itienė, He- 
len ir Marian Barto (Bar- 
tosevičiūtės) iš Grand Ra- 
pids, Mich., vietos ir iš to
liau Mondeikų bičiulių, ku
rie per graduation puotą 
pynė Marijonai linkėjimus 
nenutraukti mokslą, o mu
zikoj siekti pačių viršūnių. 
Programą vedė Marijona 
Vaičiūnienė, Moterų Są-gos 
centro sekretorė.

Graduantė nors dar jau
na (rytoj švęs 17-jį gimta
dienį), bet jau pasižymi sa
vo veikimu ir duoda gražų 
pavyzdį visam jaunimui: da 
ilyvauja parapijos jaunimo 
draugijose ir be to veda 
Glee Club chorą, kuris, nors 
dar neseniai suorganizuotas, 
jau gražiai gieda bažnyčioj 
ir papuošia vakarų progra
mas salėje. Tuomi ji teikia 
garbės ir pasididžiavimo tė
vams ir džiaugsmo visai gi
minei ir draugams.

Kita Mondeikų dukrelė 
Teresė dideliu dėmesiu se
kė savo vyresnei sesutei tė
vų suruoštą vakarą -galvo
dama, kad už trijų metų ir 
ji grįžusi su diplomu ir po
žymiais (gal, net didesniais) 
iš tos pat akademijos sėdės 
stalo garbės vietoj.

“Ilgiausių metui’* sutar
tine baigta šauni puota.

Vienas svečių

kės. Lietuvių programa rū
pinas A. S. Pocius. Pageant 
įvyks Medinah Temple, 14 
E. Ohio St.
. Feder. Chicago apskritis 
ruošias paminėti 50 metų 
sukaktį Kražių Skerdynių ir 
80 metų sukaktį baudžiavos 
panaikinimo.

P. Jančauskaitė dėkojo vi
siems prisidėjusiems kad su-

Iš Keistučio klubo 
susirinkimo

*
Per 6 m. išpardavė $2,600 
karo bonų ir aukojo 
Raud. Kryžiui $85.60

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyko birž. 6 d. Atidarytas 
pirm. N. Klimo akivaizdoje 
Amerikos trispalvės. Keis
tučio choro nariai sugiedojo 
Amerikos himną.

Susirinkime priimti du 
nauji nariai: Juozapas Kan- 
tauj3ikas ir Thomas Yank.

Biznio komisija iš paren
gimo geg. 8 d. raportavo, 
kad pelno liko $85.00.

Valdyba pranešė, kad fi-1 
nansinis raportas buvo pa
siųstas į Collector of Inter-1 
nal Revenue ofisą, kad nuo
šimčiai nuo tonų ir iš “spul 
kos” gauti ir kad susirinki
me yra pardavinėjami to
nai ir tos renkamos aukos 
R. Kryžiui. Taipgi pranešė, 
kad gegužės mėnesį mirė 
trys nariai.

Choro komisija pranešė, 
kad choras gražiai gyvuoja.

Pakeltas klausimas, kurs 
liečia grabnešius. Nutarta 
grabnešiams atlyginti pagal 
konstituciją.

Raud. Kryžiui /suaukota 
$7.40. Reiškia, per keturis 
mėnesius keistutiečiai suau
kojo $85.60.

Bonų sus-me išparduota 
už $275.00. Sekantieji pir
ko: John Rawot už $100.00, 
dr. T. Dundulis už $100.00, 
Lucille S. Dagia už $25.00 
ir dėl Charles Dagis ir X. 
Bocheneck po $25.00. Nuo 
pradžios metų keistutiečiai 
yra išpirkę karo bonų už 
$2,600.00. Gražus, patrioti
nis klūbiečių pasirodymas 
Karo bonus pardavinėja klū 
bo raštininkė.

Auditorijos reikalu nepa
daryta išvadų.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks liepos 4 d.

Klubo kore«ąxmdentė

šelpti maistu nelaimingąjį 
Ant. Slucinską.

šv. Jurgio parap. naudai 
išvažiavimą nutarta ruošti 
Labdarių ūkyje. Dieną suras 
rengimo komisija: V. Balan
da ir J. Šliogeris.

Susirinkiman buvo atsi
lankęs dr. Stulga, kuris įne
šė daug gyvumo ir svarsty
mų įvairiais reikalais. P. A.

Šįmet savo piknike aps
kritis dovanų duos $100.00 
sidabriniais ir du War Bo
nus — vieną už $100, o ki
tą už $75. Chicago ir apy
linkės lietuvių visuomenė 
rodo didelio vyčiams prie
lankumo pfirkimu tikietų. 
Daugelis perka ištisomis 
knygutėmis, štai, pastaro
mis dienomis ištisas knygu
tes įsigijo: Geo. Beckner 
(lietuvis), turįs bučemę-gro 
sernę adr. 3809 S. Kedzie 
Avė., B. Garbašauskas, J. 
Petrulis, Frank Veak, A. 
Balukas, o pavienių tikietų 
išleista jau keletas tūkstan
čių.

K of L Day obalsis šįmet 
sukelti lėšų šiems reika
lams. apskrities choro pa
laikymui, 2. Vyčių Name 
Fondui, kuriame jau yra ke-

EXTRA!EXTRaT
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav-

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

DIRBTUVES

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

eti:

lėtas šimtų dol. 3. Organi
zacijos laikraščio “Vyties” 
palaikymui ir 4. užrašymui 
laikraščių vyčiams kariuo
menėje. Tikimasi, kad vi
suomenė gausiai atsilankys 
liepos 5 d. į Vytauto parką 
ir parems jaunimo pastan
gas gražiems tikslams. RK

Dievo Apvaizdos parapi
joj K of L Day tikietų cent
ras yra trijose vietose: pas 
“Draugo“ agentą P. Vara- 
kulį, J. Damanskio krautu
vėj, 1907 S. Halsted St. ir 
Igno Pikielio krautuvėj, 
1818 S. Halsted St.

Gettlng Up Nighls
MakesnanyFeelOld

lesi older than you are or euffer
----- "hU, Backeche, Nervoua-

ness. 8wollen Anties, 
seanty or fre- 

that your
__ _______ i and that
due ta non-organlc

i you teel older te 
i Oetttng Up Nlght , lig Palių, Dfieli 
imauc Falna, Burnine,

aasagea? If so, remember 
are vilai to your bealtta and 

le symptoma may be due to non-organlo 
1 MB-OMemlo Kldney and Bladder trou- 

__j—in suok eaeee CYSTEK (a physldan’a 
preecrlpūom) vsuąUy elves prompt and )oy- 
ous rellel oy helplnė the Kldneys flush out 
poleonous eacees aclda and vastes. You have 
evervthlng to galn and nothlng to lose ln 
trylng Oyetez. An lron-clad guarantee 

apped around eaeh package asaures a re- 
ud ot your money on return oi empty 
ckage unleae lully satlsfled Don’t take

Rheumkū

fund
package __________ ____ __ ____ -
chances on any Kldney medlelne that ls 
not guaranteed. Don’t delay. Oet Cyatea 

(8lss-tex( from your 
drugglst taday. Only 
ase. The guarantee 
proteets you.Cystex

traalai ateik (Kliu

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIV INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEI6PARDUOTI.

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI. 8AXAPHONE8. FLUTE8 
su "cases” — $86.00. $37.60.
$45.00 ir $76 00 Visi «ar*’'tuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NlfiKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.60, 312.60 Iki $86.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 Ir 1160.C0. BASO 112^ 
BENGALAS — $12.00. 8MICE-
LIAI 8MITIKOMS. 8TRIUNINI- 
AM8 BASAMS. VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.60. $8 00. $6.00. $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtu Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $28.60. 
$85.00 Ir $60.00. PEDALB. HI- 
BOYS.' CYMBOIA. Ir DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. t i MOUTH PIECE vi’lemR 
braas Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGBAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Trlūboms, Saiaphonea Ir 
taipgi 8mulkoms tr Guitarams.

’8 MŪŠIO SHOPGOLD8TEIN 
014 Maxw<azwell St., Chicago

F4/

Nei&meskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa* 

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių ąptraukimui materiolų.•» į j i

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

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

( (

v
oJT

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

•' s,*. . - . _
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Pirmas "Draugo" piknikas šįmet bus 
Bergman's Grove

Pirmas “Draugo” pikni
kas šįmet bus liepos 4 d., 
Bergman’s Grove, kuris la
bai lengva pasiekti.Bile gat- 
vekariu privažiavus Cermak 
Rd. reikia važiuoti iki galo 
linijos (prie Western Elec
tric Co.), ten sesti į La 
Grange gatvekarį, kuris pri
veža prie pat daržo. Elevei- 
teriu taippat galima važiuo
ti, būtent Douglas Park ele- 
veiteriu važiuoti iki 48 Avė. 
čia išlipus sėsti į La Grange 
gatvekarį.

Važiuojantį automobiliu 
galima važiuoti iki Wash- 
ington Blvd., Jackson Blvd., 
Madison St., Roosevelt Rd., 
arba Cermak Road į vaka- f 
rus iki Desplaines Avė., ten, 
sukti į pietus ir važiuoti iki į 
Bergman’s Grove.

Daug gazolino nesunau
dosite važiuodami į šį dar
žą. Iš Cicero ima tiktai pu
sę galiono, iš West Side 1 
galioną, iš Brighton Park 
vieną ir pusę galiono, iš 
Bridgeport vieną ir tris ket- 
virtdalius galiono, iš Mar- 
quette Park vieną ir tris 
ketvirtdalius galiono, iš So. 
Chicago du ir pusę galiono, 
iš Roseland du ir pusę ga
liono, iš West Pulltnan tris 
galionus, iš North Side vie
ną ir vieną ketvirtdalį ga
liono.

Tadgi, kaip matote, nela
bai daug gazolino reikės 
tiems, kurie žada automo
biliu važiuoti. Patariama 
grupėmis važiuoti. Galite 
susitarti su savo draugais 
ir giminėmis.

Net turėdami “A” kny
geles, galės pasinaudoti šia 
proga. Savo atvažiavimu į 
šį pikniką padarysite gerą Į

‘ darbą. Dienraštis “Drau- 
• gas’ ’ tarnauja Dėdei Šamui.

Jis visas Karo Departamen- (

to žinias ir instrukcijas de
da tam, kad skaitytojus in
formuoti. Remdami dienraš
tį, remiate patį Dėdę Ša
mą — Jungtines Valstybes.

Jau seniai turėjome pik
niką Bergman’s Grove. At
simenate, prieš daugelį me
tų kokius gražius piknikus 
turėdavome! Šįmet galėsi
me išnaujo susipažinti su 
“senos gadynės” daržu. Da
bar Bergman’s Grove yra 
moderniškas. Turi įvedęs 
piknikams patogumus. Kas 
svarbiausia, yra daug me
džių, po kuriais galima nuo 
karštos saulutės pasislėpti. 
Be to, čia pat Dės Plaines 
upė. Kiekvienam patiks gra
ži apylinkė. Ir ko daugiau 
reikia? Gražus daržas, daug 
stalų, suolų, vietos pasi
vaikščioti, nedulkėta. Daug 
vietos yra ir automobiliams 
“parkyti”.

Kaip kitais metais taip 
ir šįmet kviečiame paremti 
vienintėlį lietuvių katalikų 
dienraštį Amerikoje. Kuo 
didesnė bus parama, tuo 
daugiau galės įdomių žinių 
talpinti. Karo metu laikraš
čiui susidaro / daug Sunke
nybių. Jų turi ir dienraštis 
“Draugas”. Jas sutikti ga
lima tiktai su jūsų pagalba 
ir parama. Tadgi, neužmirš
kite: visi keliai liepos 4 d. 
eis į “Draugo” pikniką, 
Bergman’s Grove. SPA

KALBASI SU KAREIVIAIS

“Draugas” Acme photo

Claris Gable, kino žvaigždė, dabar oro korpuso skra
jojančios tvirtovės (Flying Fortress) šautuvininkas, pa
kele savo akinius ir kalbasi su dviem kareiviais, kurie 
stovi prie lėktuvo šono.

Draugijų dėmesiui

Cicero. — Federacijos 12 
skyrius šaukia visų drau
gijų susirinkimą birželio 11 
d. vakare, Šv. Antano para
pijos mokyklos 8 kambary 
po no venos.

Susirinkimas svarbus. Y- 
patingai Federacijos 12 sky
riaus valdyba ir parapijos 
komitetas turi susirinkti. 
Federacijos skyr. ruošia di
dėlį parengimą 1 d. rugpjū
čio. Sus-me bus pranešta, 
kas jau; padaryta. Bilietai 
yra gatavi, tik reikia pla
tinti. Knyga taipgi įgyta 
sveikinimams. Taigi, jei no 
rim, kad sėkmės būtų geros,i 
visi dalyvaukim susirinki- j 
me. A. Valančius

•t;'

Vienuolikos vaikų 

tėvas
• > * i f

Kansas City, Mo. — Poli
cijos sergt. Edward Cassidy 
paleido įsigėrusį vyrą, kuris 
buvo atvestas į policijos sto
tį 2 vai. naktį todėl, kad šis 
vyras pasakė, jog jis turi 
namie žmoną ir 11 vaikų. 
“Turi žmoną ir 11 vaikų”,— 
pasakė Cassidy. “Tai tu ma
ne per virši j i” (subitini). 
Taip ir buvo. Cassidy turi 
žmoną ir aštuonis vaikus.

Daugėja indijonų 
skaičius

Nacionalinis parkas Cave, 
’ South Dakota valstybėje, 
įkurtas 1903 metais.

Indijonų dabar Amerikoje if 
yra daugiau, negu tada, kai 
buvo atrasta Amerika.

Kokia veislingiausia 

žuvis,

Veislingiausia iš žuvų yra 
silkė. Viena patelė padeda 
apie 30,000 kiaušinėlių (ik
rų). Kiaušinėliai nuskęsta į 
jūrų dugną ir ten prilimpa. 
Šaltame vandenyje jaunik
liai išsirita per 50 dienų, o 
šiltame vandenyje išrieda 
per 6—7 dienas. ’

Daugiausia silkių yra Eu
ropos pakraščiuose. Silkes 
gaudo, prirengia ir jas eks
portuoja šios šalys: Norve
gija, Olandija, Švedija, Ang
lija ir kitos šalys.

Kiek žmonių
gyvena ūkiuose

Pagal cenzo žinių prane
šimo vidurinėse valstybėse, 
susiduriančiose su Atlantu, 
septyni procentai žmonių 
gyvena ūkiuose, o pietinėse 
ir centralinėse valstybėse 
penkisdešimt procentų žmo
nių gyvena ūkiuose.
—, _______________________

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Nacionalinis parkas Mt. 
McKinley, Alaskoje, įkurtas 
1917 metais.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

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

Mūsų paat
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUK 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISU

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRLNKJLMUL
Geriausio Matėrioto ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė;*

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6108

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Aasociation
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Bm l. KAZANAU8KAS 

Sekretorių*

Paragink užsisakyti “Drau-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER?
Everything in the line of 

Furniture

Factoiy Repreaentative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment call — 

REPUBUC 6051

ALESAUSKAS 
and SONS

O

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4005-07 SOUTH HKRMITAGE AVENUK

Tel. YAROS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFOBNIA AVENUK 

T«L LAFayetto 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v*L Plrmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGE3 (1390), su Povilu daltlmieru.
u? — 13

I

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI • '• • ' •

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

61 Firma Virė 50 Metų
Tos Pačios Šeimos 

Rankose I

PERSONAIiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PAKTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

VVorkmanship and Materials Unexelled—at Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITftS PRIE

. JOHN W. PACHANKIS
— THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian. Chamber of Commerce

MODERNI ttvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 
. Tel. ESTebrook 3645 Tei. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

'ftsOČOOOoį

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI6KOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. We8tem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumesktt senų, sugedusių Budeiidnkų. Jų negalint*, atstatyti, net 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavime. Jūsų Big Ben, Uittle Ben ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄUYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR IJNKSMl'MO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO DYGIOS TEMPERATŪROS I

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ŠI maliava 
tai visiSkai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kjtų gra- 
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, plels- 
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing Ir Heating, Tątsymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 66th and State Streete 

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijpa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Pbone YARDS 4908

J. LIŪLEVICIUS
4848 SO. CALIFOBNIA A VE. Phone LAFAYETTE

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18tb

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1048 WE8T 48tb STREET YARDS 0784

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pbanes YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WEST 23rd PLACK 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2518 

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9081
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., birž, 10' d, 1943

RACIONAVIMO
DIENOSLietuviai kariai kovoje už U. S. 

laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų
Pittston lietuvis marinas išvykęs į užjūrį

Reinf. c-o Fleet P. O. San 
Francisco, Cal. Į užjūrį iš
vyko 1942 metais, rugpiučio 
17 dieną.

Antano Tamulaičio tėvas 
Jurgis Tamulaitis, gyvena 
Pittston, Pa., motina mirus.

Kun. A. Sandys, M. I. C., 
“Laivo” redaktorius, yra 
Antano Tamulaičio pusbro
lis.

Cpl. Antanas Tamulaitis, 
3rd U. S. marine

' Corporal Antanas Tamu
laitis gimė 1919 metais, bir
želio 1 dieną, Pittston, Pa. 
Baigė Pittston pradžios mo
kyklą ir Jenkins high 
School. Buvo mechanikas. 
Dirbo prie geležinkelio Erie 
R. R. Co. Pasižymėjo me
džiojimo ir žvejojimo spor
■F-

Cpl. Antanas Tamulaitis į 
pėd ės Šamo kariuomenę iš
vyko 1941 metais, birželio 
mėnesį. Dabartinis jo adre
sas yra šis: Co “C” Third 
Tank Bu. Third marine

Išgelbėjo draugu
London. — Vienas negras 

kareivis, kilęs iš Dėtroit, 
dabar esąs kur tai Anglijo
je, išgelbėjo skęstantį drau
gą. Draugo išgelbėtojas ap
dovanotas medaliu.

Karo belaisviai
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas birželio 
8 dieną paskelbė 252 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
japonų karo belaisviais. Ja
ponų nelaisvėje keletas ka
reivių yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Sekmadienį, birželio 13 
dieną, įsigalioja M serijos 
raudonos stampos.

Birželio 15 dieną baigiasi 
galiojimas naudoti stamp 
No. 17, gera vienai porai ba
tų.

Birželio 30 dieną yra pa
skutinė diena antram perio
diškam patikrinimui keleivi
nių automobilių padangų, 
kurių savininkai turi “B.” 
kortelę; baigiasi data dėl J, 
K, L, M ir N serijos raudo
nųjų štampų. Paskutinė die
na naudoti stamp No. 24, ge
ra vienam svarui kavai gau
ti.

VEDYBŲ TEISĖJAS APSIVEDĖ

Kuro aliejaus J
reikalai

Chicago, UI. — Kainų ad
ministracija pereitą trečia
dienį pranešė, jog racionavi- 
mo boardai po kelių dienų 
pradės siuntinėti aplikaci
jas kuro aliejaus vartoto
jams Chicago area. Aplikan- 
tai, kurių pereitais metais 
dėl racionavimo buvo skir- 
tingaą adresas, turės specia
lų aplikacijos raštą paduoti 
vėliau.

Sugavo klaidžiojantį 
paršo
Policininkai Walter Knoch 

ir Arthur Howard surado 
200 svarų beklaidžiojantį 
paršą ir jį žviegiantį nuga
beno į Burnside policijos 
stotį, pereitą antradienį. 
Policininkai važiuodami pa
matė paršą slankiojant gat
vėmis, netoli 95th ir Cottage 
Grove avė. Jie užmetė virvę 
ir nugabeno paršą (kiaulę) 
į stotį.

Trys chicagiečiai 
nubausti loterijoje

Trys chicagiečiai rasti 
kalti loterijos veikime ir bu
vo nubausti.

Michael Cotsiredos, 8023 
S. Wood str., Nominal head 
of the company, žinoma kai
po Mutual, buvo nubaustas 
$1,000 ir įsakyta . apmokėti 
investigacijos išlaidas. Du 
jo . padėjėjai nubausti po 
$100.

Pranešama, kad kompani
ja išdalino milijonus base- 
ball, football ir treasury 
balance bilietų šioje apylin
kėje.

Chicago, III. — Peeritą 
antradienį areštuotas 24 
metų amžiaus vyrąs, ..kuris 
apiplėšė ir nuskriaUdė mo
terį, gegužės 30 dieną.

‘•f h “Draugas” Acme photo

George R. Hart, buvęs “marrying justice”, St. Louis, 
Mo./' pareiškė, jog jis suteikė 72,000 vedybų. Jis yra su 
savo žmona Genevieve Boschert, kuri turi tik 12 metų 
amžiaus. ,

Kaip vyko kovos Altu saloje
CHICAGIEČIAI PASAKOJA, KAD JAPONAI LABAI 
BIJO AMERIKIEČIŲ DURTUVŲ. LIETUVIS CHICA- 
G IETIS BUVO SUŽEISTAS ATTU SALOS KOVOSE.

Htlkrųjų m08 lau liftas talkas kaip vartojami Ir oaom 
<lava daug patarnavimo. Bet vlstlek niurna dar toli
ntas ketins kol atsidursim | skudurų nialAj. Mes vis 
dar geroj podStyJe Ir mūsų atrodymas dalius kaip 

Ir visados. •

Kits tat tame paslaptis? N«ra vlsi&kal jokios! Jei 
Jfls norUtumet sužinoti kaip įgyti geresnes pasekmes 
skalbimo dienoje Ir kaip užlaikyti Jflsų Šeimos skal
biamus drabužius, mes sutinkam mlslačlums parodyt.

Vfady {o, tie \>aqj 

Qh no, n<tf us *
j*

Attu saloje ėjo gyva kova. 
Amerikiečiai laimėjo kovą 
ir atsiėmė Attu salą. Buvo 
pasklidusios kalbos, kad ja
ponai verčiau velija mirti, 
negu atsitraukti. Trys chica
giečiai, grįžę iš Attu kovos 
lauko į San Farncisco ligo
ninę, pareiškė, jog japonai 
bijo mirties ir papasakojo 
kaip amerikiečiai visu nar
sumu nugalėjo sunkumus ir 
ugnį, ir paėmė sklą.J

JAPONAI NEMĖGSTA 
SALTO PLIENO

Kad japonai nemėgsta 
šalto plieno, vadinamų ame
rikiečių durtuvų, liudija Pvt.

lipo į salos krantą ir kas 
penktą valandą po kovų sa
loje sušlapdavo amerikiečių 
kojos.

Tai nebuvo bloga, — pa
sakė Gargulak, nes buvo ga
lima pakeisti kojines, bet 
vyrai kentėjo, kai prasidė
jo smarki kova ir nebuvo 
laiko galvoti apie kojinių 
pakeitimą. Daugeliui smar
kiai nušalo kojų pirštai.

Gargulak taip pat papa
sakojo, kaip staiga miglos

Vedė 12 melu 
mergaite

St. Louis. — George R. 
Hart, buvęs teisėjas, >sako- 
si, jog jis atlikęs 72,000 ve
dybų ceremonijų, ir pats ap
sivedė Genevieve Marie Bos
chert, balandžio 20 dieną. 
St. Charles kauntės rekor
dai rodo, jog buvusio teisė
jo žmona yra gimusi 1930 
metais, liepos 25 dieną, ji 
tėra 12 metų amžiaus. Bu
vęs teisėjas Hart jau tretį 
kartą vedė, jis yra 46 metų 
amžiaus ir yra grandfather.

Paaiškėjo žmogžudys
tės priežastis

Chicago, III. — Pereitą 
pirmadienį buvo rastas nu
žudytas Aldo Razzino auto
mobilyje, Wabash avė., tarp 
Ohio str. ir Grand avė.

Sakoma, jog Aldo Razzino
buvo nužudytas todėl, kad 

pranyko, ir amerikiečl»i pri-']is atidengęs policijai “vis-
artėjo apie vieną ketvirta 
dalį mailės nuo japonų po
zicijų. Priešas apie valandą 
šaudė į amerikiečius. Gar-

Anthony Shiegolski, 2S me- gulak pareiškė:

Atnklrklt blunknnSlus nuo ne- 
blunkuneių himiIvų drabužius. 
IAI>an<lyinut nniijų drabužių 1- 
nierklt snlluką audeklo druiik- 
nmn vandenyj kolete mlnueių. 
J oi vanduo kvarbuoata, audvk- 
aa blunkantis

įleiskit žNta vandens | skal
byklą. būt na Iki vandens Kita
ros. Vanduo turžtų pasiekti 
vandens niiere tik kads skal
byklą yra pripildyta draliu- 
žlala. Paleisk lt skalbyklos mo
torą Ir pilkit muilo tol. kol 
JOa turtelis apie ( otllua putų.

(dėkit baltus matai auodlnun 
drabužius pirmiausia, kada a. 
gltatorlua veikla. Jai drabu
žiai neapsiverčia mauduliai, 
tai reltkla, kad yra perdaug 
Įdtta, Skalbimo laikas—tai a- 
ple 7 minutes. Jei skallMlte 
per Ilgai suodžiai vėl pi lei
sią ua prie drabužių. *

Illmklt drabužine t* skalbyk
los pirm istbddžlant vandeni 
it kubilą Itplauklt kol van

duo yra tyras Plrmlatl du lž- 
plnvtmo vandanya turėtų bOtl 
tok pnčloa temperatkroe kaip 
buvę -skalbimo vanduo. Pasku
tinis plovimas, laiurkavlmas 
gali būt ėaltsanls

DnUmžiiia gružlsuit, litlesklt 
drabužius. kad batų lyaus 
spaudimas visose dalyse. . Na- 
lalkyklt rollukue labai prla- 
paustus. Dideliems dalykams 
kaip blankatama turėtų būti 
labai pallunsuotl.

nublunkančių 
•užlų nilnlų Ir ' lininių drabužių nuo I - - — į|||Iki tė minučių, kad imllunmiot 

suodžlas vartok lt naują drung
ną muiluotą Vandeni Jiems išs
kalbti Plnųas plovimas turėtų 
bBtl drangose Ir sekanti plo
vimai gali bM truputi žalteanl.

Skalbykla galinta vartoti ma
žai blunkantloiue drabužiams. 
Bet nemerkltė Jų. Vartnklt tik 
drungną muolluotą vandeni Ir 
skalbkite gra.tal. Blunkančius 
drabužius turtta skalbti atski
rai kiekvieną raakemla

Elektra jau karo veikime—Nealk vokite josi

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPAN7
VICTORY HOME CENTERS

tų, 4636 S. Homan, jis bu
vo sužeistas šrapnelio. Jis 
gulėjo sužeistas ir matė 
kaip japonai bandė pulti 
krantą, "kurį laikė jo drau
gai amerikiečiai.

Kai amerikiečiams nusi
bodo mėtyti rankines gra
natas į priešą, — pasakė 
Pvt. Shiegolski, — tada 
amerikiečiai įlipo į aukštą 
kalną /tGpaleido ugnį ženiyn 
į priedą. Kokie aštuoni ar 
dešimt japonų karininkai 
šaukdami skubėjo į kalną.

Toliau J>Vt. Shiegolski apie 
tą kovą sako:

u. »* >
“Mūsų vyrai laukė. Ame

rikiečiai. dar turėjo šautu
vuose amunicijos, bet jie 
laukė japonų ir norėjo su
tikti su durtuvais. Japonų 
grupė buvo nuvalyta su šal
tu plienu” (durtuvais — ba- 
yonets).

Keletas japonų, —• pasa
kė Shiegolski, — ėmė užpa
kaliu (backwards)' trauktis, 
kad išvengus amerikiečių 
durtuvų, ir toliau pridėjo:

“Jie buvo nušauti jų ofi- 
cierių. Tai tikrai pakėlė mū
sų moralę.”

NUBALO KOJŲ PIRŠTAI

Kai amerikiečiai lipo į sa
lą, jų kojos sušlapo*. Apie 
tai pasakoja Corp. Laddie 
Gargulak, 24 metų, 5349 S. 
Spaulding. Amerikiečiai, jis 
sako, sušlapo kojas, kai jie

“Mes japonus vėliau su
dorotom”.

LIETUVIS SUŽEISTAS

Attu salos kovoje dalyva
vo lietuvis Sgt. Stanley Ya- 
nukenas, 23 metų amžiaus, 
3310 S. Halsted, jis buvo su
žeistas iš šautuvo, Yanuke- 
nas irgi atvyko į San Fran
cisco ligoninę mediciniškai 
priežiūrai.

Trys chicagiečiai liūdija, 
kad japonai bijo mirti, o 
ypač dreba pamatę ameri
kiečių durtuvus.

1
Chicaga smarkiai 
dirba

Pridėk $2,130,361,000 prie 
$2,500,000,000. Tai bus neto
li penkių bilijonų dolerių. 
Tai ne šienas. Tai yra vertė 
pirmos ir antros rūšies ka
ro sutarčių, kurios padary
tos Chicagoje. Tai rodo kaip 
daug chicagiečiai dirba karo 
laimėjimui.

50,000 asmenų dirbą plie
no liejyklose; 18,000 dirba 
elektros srityje; 21,000 pa
kavimo fabrikuose; 14,691 
gamina duoną ir kepykloms 
medžiagą, ir dar pridėk 
2,000 asmenų, kurie smar
kiai prisideda prie karo lai
mėjimų.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

kės” vagilių gaujos veikimą 
(wisky hijacking ring).

Policija stropiai ieško 
žmogžudžių. Vienas iš Cice
ro asmuo jau buvo apklau
sinėtas.

Išmintingas žmonai 
patarimas

Teisėjas Julius H. Miner, 
pereitą antradienį, iškėlė 
mintį Mrs. Mary Lubas, 30 
metų, 3011 W. 39th str., kad 
ji namuose sudarytų šiltes
nę nuotaiką savo vyrui, Jo- 
seph, 32 metų, kuris dirba 
šaldytuve.

Mrs. Lubas nori skirtis 
nuo vyro ir prašo, kad būtų 
išlaikomi du jų vaikai, Rita 
9 metų, ir Jerry, 4 metų.

Teisėjas Miner patarė Mr. 
ir Mrs. Lubas praleisti kar
tu savaitę atostogose, pirm 
negu žmona reikalaus spręs
ti bylą.

Vagys pasimelžė 
karvę

Tulsa, Okla. — Mrs. Jess
Sisco pareiškė policijai, kad 
kas tai pavogė pienui kibirą. 
Vagys rado pienui kibirą,1 
patys pasimelžė karvę ir nu
ėjo savo keliu.

•’TT

Godus vagilius
Newark, N. J. — Vyras 

pavogė 20 porų batų iš Irv- 
ing Hillis batų krautuvės, 
bet jam to neužteko. Jis dar 
paėmė No. 17 kuponų.

X Julia Pukellenė, 7334 
S. Lowe Avė., išvyko į Pibta 
burgh, Pa. Jos dukrelė Te
resė mokosi Šv Pranciškaus 
Seserų akademijoj. Paviešė
jus keletą savaičių abi grįš 
namo: motina prie savo pa
reigų, o duktė — atostogų.

X Elzbieta Rapnikienė, 
7115 S. Washtenaw Avė., 
išbuvusi penkias savaites li
goninėj, jau grįžo namo, bet 
dar serga. Giminės ir kai
mynai bei pažįstamieji li
gonę lanko.

X M. Tamkus, 7051 So. 
Maplewood Avė., tarnaująs 
kariuomenėj visai netikėtai 
parvyko kelioms dienoms 
namo paviešėti. Tas padarė 
nemaža džiaugsmo namiš
kiams.

X 'Albertas Ivanauskas, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
8 skyriaus mokinys, serga 
ir išvežtas į šv. Kryžiaus 
ligoninę. Gaila. Vaikutis ne
galės dalyvauti savo moks
lo baigimo iškilmėse, kurios 
įvyks šį vakarą, birželio 10 
dieną.

X L. Vyčių 112 kuopa, 
Marąuette Park, atgyja. Pra 
eitą antradienį įvyko susi
rinkimas. Sekantį susirinki
mą bus narių priėmimo iš
kilmės. Susirinkę nariai 
džiaugėsi gegužės “Vyties” 
laida.

X PetkūnU, 5920 S. Car- 
pėnter, dukrelė Jane sun
kiai serga. Petkūnai yra 
“Draugo” nuolatiniai skai- 
tytojjai. Petkūnienė (buvu
si Laurinskaitė) yra veikli 
įvairiose draugijose.

X P. ir A. Snarskių na
muose, 610 E. 88 St., duk
relės Teresėlės pirmosios 
komunijos ir dirmavonėe 
proga buvo iškelta puota. 
Dirmavonės kūmu buvo S. 
Simonėlis.

X Ed. Pocius, 6739 So. 
Campbell Avė., jaunas ir pa 
vyzdingas L. V. 112 kuopos 
narys, paėmė vadovauti pla
tinimą po Marąuette Park 
K of L Day tikietų dide
lėms dovanoms laimėti. K 
of L Diena šįmet bus Vy
tauto parke liepos 5 d.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos susirinkimas įvyks bir
želio 10 d., 7:30 vai. vak., 
Aušros Vartų parap. mo
kyklos salėj. Susirinkimas 
svarbus, už tai prašome kuo 
skaitlingiausiai suvažiuoti 
ir pasitarti artėjančio pik
niko reikalu, kuris įvyks lie
pos 25 d.

X Kibartaltė ir Vaisius 
ruošiasi vestuvėms, kurios 

, įvyks šį šeštadienį, 12 d. 
birželio, 4 v. popiet, šliūbas 
bus Nekalto Prasidėjimo P. 
šv. parapijos bažnyčioj. Jau 
nuolių tėvai gyvena Brigh- 
ton Parke. Jaunasis dabar 
yra karo tarnyboj, bet ne
toli nuo Chicago, tai daž
nai namo parvažiuoja. Jo 
dvi sesutės vedusios. Tėvai 
yra “Draugo” skaitytojai.
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