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

•—Abraham Lincoln

VoL XXVII

SĄJUNGININKAI APSUPO CATANIA
Italai jau susirūpino 
savo krašto invazija

BERNAS, Šveicarija, lie
pos 21.—Pranešimais iš Ita
lijos, italų aukštoji koman
da išleido centralinės Itali
jos gyventojams instrukci
jas dėl apsiėjimo invazijos 
metu. Tos instrukcijos lie
čia gyventojus nuo Romos 
iki Florencijos.

Penktoji italų armijos ko
manda, kuriai pavesta tos 
apylinkės apgynimas, vakar 
atsišaukė į gyventojus bu
dėti, ir pranešė, kad signa
las sąjungininkų invazijos 
pačioj Italijoj būsiąs visų 
bažnyčių varpų skambini
mas toje apylinkėje.

Atsišaukime perspėjama, 
kad tuoj po to signąlo visas 
judėjimas turi sustoti ir gy
ventojai turi kuogreičiau- 
siai grįžti į savo namus ir 
ten būti, kol bus duotos 
naujos instrukcijos.

Romos miesto bombavi- 
mas, anot pranešimų iš Ita
lijos, labai paveikęs italus. 
Visą dieną vakar 
gandai, būk Roma 
vėl greitu laiku 
ma. Tūkstančiai 
ventoj ų prade j o 
miesto j laukus
Jie naudoja kokius tik ve
žimus pasigauna. Kiti jų 
vakar naktį praleido lau
kuose.

sklido 
bus ir 

bombuoja- 
Romos gy- 
nešdlntis iš 
už miesto.

Amerikos karo laivai 
bombardavo Kiška salą

WASHINGTON, liepos 21. 
— Laivynas šiandien pra
nešė, kad du maži Amerikos 
karo laivai bombardavo ja
ponų pozicijas Kiška saloje. 
Japonai į tą šaudymą neat
siliepė.

Pietų Pacifike japonų lėk
tuvai bombavo amerikiečių 
bazę Funafutije, Ellice salo 
se. Buvo padaryti maži nuo
stoliai. Tai buvo pirmas 
toks japonų puolimas Funa- 
futi nuo balandžio 26 d. •

Amerikiečių užimta Funa 
futi pozicija saugoja sąjun
gininkų susisiekimo linijas 
tarp Solomonų salų ir Aus
tralijos.

ROMA BOMBARDUOTA PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE

‘ "DRAUGAS ACME PROTO

Dūmų kamuoliai kyla į padanges virš Romos po to, kai Amerikos bombonešiai perskrido virš San Lorenzo 
ležinkelio, pirmame Italijos sostinės užpuolime. Pilotai bombardavo tik kariškas vietas ir išmetė lapelius, kurie 
paaiškina gyventojams kodėl buvo reikalinga bombarduoti amžinasis miestas.
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NUSKANDINTA 3 JAPONU LAIVAI DU DIKTATORIAI Pradėjo iš naujo

Vis labiau spaudžia japonus Mundoje.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, Australija, liepos 21. — 

Japonai dar kartą bandė pristatyti pagalbos savo garni
zonams centralinėse Solomono salose. Šios dienos prane
šimas sako, kad Amerikos bomberiai užtiko japonų vie
nuolikos laivų konvojų beplaukiantį Kolombangaros salos 
vakariniu pakraščiu.

Sąjungininkų patrolės lėk 
tu vai tą konvojų pastebėjo 
prieš vidurnaktį pirmadie
ny. Jie savo bazei davė pra
nešimą, ir iš ten Amerikos 
bomberiai 
tuos laivus

tuoj pakilo ir 
atakavo.

nuskandino vie-Jų ataka 
ną japonų krūzerį ir du des- 
trojerius. Veikiausiai buvo 
nuskandintas ir kitas destro 
jeris, o vienas transporto 
laivas ir ketvirtas destroje- 
ris buvo apgadinti.

NIEKO NENUTARE bombuoii Maltą
LONDONAS, liepcs 21.— 

Politiniai sluoksniai, įtarda
mi nepaprastai šaltus ašies 
pranešimus apie Hitlerio pa 
simatymą su Mussoliniu pir
madieny, šiandien kalbėjo 
apie galimybę nesusikalbė
jimo tarpe tų dviejų dikta- 
tatorių.

Ašies pranešimai apie tą 
pasitarimą nieko neminėjoj 
apie draugiškus santykius, 
kaip kad būdavo anksčiau 
daroma. Taipgi nebuvo nie
ko sakyta nei apie susitari
mą dėl ateities veiksmų.

Manoma, kad pasikalbėji
me Mussolinis prašęs Hitle
rio pagalbos apgynime pan
čios Italijos, o Hitleris jam 
statęs klausimus apie italų 
norą toliau kariauti.

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ ENNA MIESTĄ
Sąjungininkai valdo pusę Sicilijos.
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, liepos 21. 

—Dideliu koordinuotu žygiu, amerikiečiai ir kanadiečiai 
šiandien užėmė Enna miestą, Sicilijos susisiekimo linijų: 
centrą. Su Ennos užėmimu, sąjungininkai dabar turi už
ėmę beveik pusę visos Sicilijos.

Amerikos septintoji armija, po Generolu Patton, ir 
kanadiečių kariuomenė kartu puolė patį vidurį priešo

Mažiau gazolino nuo 
rugsėjo 1 d.

WASHINGTON, liepos 21 ( 
— Gazolino racionavimas I 
bus toliau suvaržytas vidur- 
vakarinėse valstybėse apie 
darbo šventės dieną rugsė
jo mėnesy. Tokia tai yra 
nuomonė tų valdžios agen- i 
turų, kurioms tas reikalas 
rupi.

Priežastys sumažinimo ga
zolino automobilistams yra 
noras suvienodinti gazoline 
racionavimą, ir didelis rei
kalavimas gazolino militari- 
niems reikalams.

Tas puolimas įvyko prie 
Velia įlankos. Amerikiečiai 
prarado keturis lėktuvus.

Likusieji to konvojaus 
laivai grįžo į šiaurę, neatsie 
kę savo tikslo pagelbėti ja
ponams Viloje.

Reikalauja užrašų
SPRINGFIELD, III., lie

pos 21.—Pradedant ketvir
tadieny. automobilistai turi 
užrašyti savo laisnių name-, 
rius ant naujųjų gazolino i 
kuponų.

Carter Jenkins, apylinkės 
OPA administratorius, pa
reiškė, kad nauji įstatymai, 
reikalaują kuponų pasira
šymo tuojaus kaip automo
bilistas juos gaus sutaupys 
laiką ir užtikrins, kad pa
mesti ar pavogti kuponai 
negalės būti svetimų naudo
jami.

Japonams darosi sunkiau
Komunikate nurodoma są

jungininkų orinės, kariuome 
nes, ir laivų jėgos, kuomet 
sakoma, kad vis didesnis 
suvaržymas japonų Munda 
bazės padarė pristatymą 
jiems pagalbos beveik neį
manomu. Jeigu japonams 
nepasiseks mūsų blokadą 
pralaužti, tai jų bazės nuo
lat silpnės.

Dauntless bomberiai nu
metė 18 tonų bombų ant ja
ponų pozicijų Lambeti apy
linkėj, į rytus nuo Munda 
aerodromo. k į

Nuo pradžios sąjunginin- fgj VOklCCIŲ kONlitetdS 
kų ofensyvos prieš japonus 
pietų Pacifike, jau nuskan- j 
dinta 16 japonų karo laivų.

Maskvoj suoręanizuo-

VALLETTA, Malta, 
pos 21.—Anksti vakar 
ną ašies lėktuvai bombavo 
Maltą. Tai pirma tokia ata
ka per keletą mėnesių. Prieš 
lėktuvinės patrankos vieną 
valandą šaudė į priešo lėk
tuvus. Anot raporto, bom
bos apgriovė privačius na
mus.

lie- 
die-

linijos prie Enna miesto, ir 
užkariavo patį miestą.

Tuo pat kartu sąjungi
ninkų kariuomenės varėsi 
vis toliau į šiaurę, ir jau 
siekė toli už Enna. Prieš jų 
žygiavimą, ašies kariuome
nės pasitraukė iš vidurinių 
ir centralinių salos apylin
kių.

Enna miesto užėmimas su 
daro didelį pavojų ašies ka
riuomenių susisieki m a m s. 
Buvo pastebėta, kad priešo 
kariuomenės eina į rytinę 
Sicilijos pusę. Jie dabar te
turi šiaurinę dalį Sicilijos, 
kur jų kariuomenes dar ga
li laisviau keliauti.

Italai vakarinėj Sicilijoj 
pasiduoda vis didesniais pul 
kais. Manoma, kad vokiečių 
kariuomenės randasi dau
giausiai prie Catania mies
to, kur jos desperatiškai j 
kovoja, bandydamos kaip 
norint sulaikyti Anglijos 
aštuntąją kariuomenę. Vo
kiečiai bijo ir žino, kad an
glams prasimušus pro Ca
tania miesto tuoj bus puola

ma Messina, paskutinis 
strateginis punktas tarpe 
Sicilijos ir Italijos.

Prie Catanijos Gen. Mont 
gomery kariuomenė palieka 
laukus nuklotus mirusiais 
priešais. Vokiečiai siunčia 
eilę po eilės karių Ir tankų, 
kontratakuoti anglus.

Amerikiečiams ir kana
diečiams užėmus Enna, jie 
ten nestojo ir dabar eina 
tolyn į Siciliją, vieni į šiau
rę, kiti į rytus, Catania 
link. Tad, sąjungininkai da
bar spaudžia vokiečius Ca- 
tanijoj iš dviejų pusių.

Italų kovojimui visai su
mažėjus ir vien tik vokie
čiams kovojant, sulaikyti 
sąjungininkų kariuomenes, 
ašies padėtis Sicilijoje da
rosi vis blogesnė.

Italai dažniausiai pasiren
ka nelaisvę vieton tolimes
nį kariavimą, ir pasiduoda 
ištisais pulkais. Jie keliais 
atvejais yra sukilę prieš 
jiems priskirtus vokiečius 
vadus.

Vokiečiai sutvirtina 
savo poziciją Rodese

IZMIR, Turkija, liepos 2L 
—Pranešama,, kad vokiečių 
kariuomenė plaukia per E- 
gėjcs jūrą Dodekanų salų 
link. Sakoma pirmieji bri
gados daliniai pasiekė Rho- 
des liepos 10 d.

OPA UŽDARE
GAZOLINO STOTĮ

RUSAI TIK 1 MYLIOS NUO OREL
Atsiėmė daugiau kaimų ir miestų
MASKVA, liepos 21.—Ruošdamasi puolimui Orei tvir

tovės, rusų kariuomenė užėmė nacių apsigynimų punktus 
netoli nuo to miesto. Tuo pat laiku rusai perkirto vokie- 

' čių susisiekimą su Taganrog, 450 mylių į pietus.
Į šiaurę nuo Orei vokie

čiai buvo atmesti iš visų 
savo pirmiau turimų pozici
jų, ir dabar desperatiškai

MASKVA, liepos 21. — 
Pravda, oficialus sovietų 
laikraštis, šiandien pranešė 
apie sudarymą tautinio ko
miteto “Vokietijos išlaisvi
nimui,” kurio tikslas yra 
nuvertimas Hitlerio ir suda
rymas demokratiškoj vy
riausybės. '

To organo manifestą pa
sirašė vienuoliką karininkų 
ir keturi kareiviai, kurie 
dabar yra rusų nelaisvėj, 
keturi rašytojai, Ir penki 
buvę Vokietijos seimo na-

Tikrins kaip didžiosios 
krautuvės perka mėsą.

WASHINGTON, liepos 21.!
— Senato mažųjų prekybi-i 
ninku komitetas šiandien 
pranešė, kad jis pradėsiąs i 
investigaciją ištirti didžiųjų 
“chain” krautuvių mėsos 
pirkimo būdus. Sakoma, jie 
superka visą mėsą iš mažų
jų mėsos išdirbėję, Ir tuo kurių tarpe yra ir Wil 
neduoda mažoms krautu- belm Pieck, buvęs Vokieti 
vėms visai pasipirkti mėsos. T08 komunistų vadas.

CHICAGO, liepos 21. — 
Aštriausia bausmė, kokia 
OPA administratoriaus šio
je apylinkėje by kam iki 
šiol uždėjo, buvo uždarymas 
Viking Oil Co. gazolino sto
ties, 2446 So. Western avė. 
visam karo metui. Už par
davimą gazolino be raciona- 
vimo kuponų, ta stotis jau 
buvo nubausta suspendavi
mu vieniems metams. Ta 
bausmė turėjusi įsigalėti 
nuo rugpjūčio 1 d.

OPA investigatorial 
tris kart sučiupo tą
parduodančią gazoliną 
nereikalaudama, kuponų iš 
pirkėjų. Už taip parduotą 
gazoliną stotis imdavo 10 
centų daugiau už galioną.

dar 
stotį 

ir
i

Jau kelintas tokios rūšies i 
skundas prieš didžiuosius' 
pirkėjus. I šilta. Gali būti lietaus.

ORAS

laikosi aukštose pakrantėse 
ir giliuose slėniuose, netoli 
nuo paties miesto. Jie iš tų 
punktų smarkiai ir dažnai 

i kontratakuoja rusus.
Rusų kariuomenės žygiuo 

ja pirmyn visu pietiniu fron 
tu, nuo Orei iki Azovo jū
ros. Vakar rusai prasimušė 
pirmyn iki suvirš septy
nias mylias kitose vietose 
Orei, Belgorcd, Izyum ir Ta
ganrog frontuose. Bežygiuo 
darni, rusai atsiėmė daug 
kaimų ir miestų.

Vokiečiai Orei fronte nau 
doja naujus rezervus, ku 
rių viena divizija turėjusi 
vykti Sicilijon, vis bandy
dami kaip norint sustabdy
ti rasų kariuomenės ofensy- 

; vą, kuri grąsina vokiečiams 
apsupimu 250,000 jų kariuo- 

; menės Orei 'e.
Rusai žygiuoja pirmyn.
Rusų vakar dienos prane

šimas sakė, kad sovietai pa
stūmėjo npo trijų iki šešių 
mylių arčiau Orei miesto,

užėmė bent 50 daugiau kai
mų, užmušė 7,500 nacių ka
riuomenės, ir sunaikino 86 
tankus.

Tarpe naujai užimtų mie
stų buvo Studenkovo, devy
nias mylias į šiaurę nuo 
Bryansk-Orel geležinkelio ir 
30 mylių į šiaurvakarius 
nuo paties Orei. Tame pa
čiam sektory rusai taipgi 
užėmė Mtsensk, 27 mylias į 
šiaurryčius nuo Orei.

Londone gauti pranešimai 
sako, kad pats Stalinas nu
vykęs frontan asmeniškai 
vesti ofensyvą.

Vokiečių pranešimu, na
cių kariuomenės veda smar
kias gynimosi kova-, ypa
tingai į rytus ir šiaurę nuo 
Orei. Pasak jų, rusų atakos 
į pietus nuo Orei buvusios 
atmuštos ir 133 rusų tankai 
buvę sunaikinti. Vokiečiai 
sako, kad nuo liepos 5 iki 
19 jie suėmė 45,172 rusų 
kareivius nelaisvėn, sunai
kinę 4,827 rusų tankus ir 
2.344 lėktuvus rytiniam 
fronte.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVIAI PERKA BOMBONEŠI

U. S. bonų vajaus prakalbos
Philadelphia Pa. — Sek- 5809 N. 

madienį, liepos 25 d.. 2 vai. Į 
po pietų, Lietuvių Tautiško 
Pašalpinio klubo salėj, 928 
E. Moyamensing Avė., įvyks 
U. S. karo bonų pardavinė
jimo vajaus prakalbos.

Be kitų, kalbės William 
Pashall (Poškevičius) lietu
vis kandidatas į Philadelphi- 
jos miesto mayorus. Eus ro
domos labai įdomios filmos 
ir kitokių įvairenybių turė
sime.

tunaitis, 
Rainys, 
Mr. A.

Fairhill; Mrs. An- 
1427 S. 2nd; John 
110 W. Thcmpson; 
Dzikas, 3619 East

Thompson; John Ūselis, 822 
E. 6th, Chester.

Klubas, kurs rūpinasi 
apylinkės gerove

I

LIETUVIAI PERKA 
BOMBONEŠĮ

Nuo gegužės mėnesio Phi- 
ladelphijos lietuviai pradė
jo didįjį U. S. karo bonų va
jų. Jie užsimojo sukelti

Cicero. — Lietuvių Im- 
provement Politikos klubas 
Laikė susirinkimą liepos 13 
d. Liucsybės salėj. Pirmi
ninkavo J. F. Kimbark. Ne
paisant karšto oro, susirin
ko daug narių. Daug tar
tasi dėl įvairių miesto pa
gerinimų. Išklausyta komi
sijų raportai. Atvyko ir

BOMBARDUOTI JAPONAI

Arctk Ocecn

i

Pacifk Oceonz *
(UnololU I)

“Draugas” Acme photo
Liberator bombonešiai atakavo japonų “Pearl Harbor”, 

prie Paramushiro, Kurile salose, 1,200 mailių į šiaurę nuo 
Tokyo. Tai pirmą kartą huvo užpulti japonai jų žemėje, 
nuo to laiko kai Dolittle sudavė smūgį Tokyo miestui. 
Nepranešama iš kur bombonešiai pakilo bombarduoti ja
ponu. Gal būt iš naujai laimėtos salos Attu.

i

Lietuviai stipriai 
remia karo pastangas

Chester, Pa. — Negausin
ga lietuvių kolonija uoliai 

. ir daug darbuojasi U. S. ka
ro pastangoms remti. Trum
pu laiku eesteriečlai lietu- 

j viai išpirko apsigynimo ir 
; karo bonų už šimtą tūkstan
čių dolerių.

11 dieną šio mėn. Phila- 
delphijos lietuvių sumanyto 
bombanešio kreditan nupirk 
ta bonų už 17,825 dol.; pa
žadėta 3,700 dol., seniau nu
pirkta už 29,000 dol.; neor
ganizuotai, privačiai nupirk 
ta už 50,000 dol.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

$400,000.00. Kai tą sumą su- miesto trustistas p. Haulicik.
kels, bus nupirktas bombo- Klubo nariai jam statė vi- 
nešis ir pavadintas lietuvis- šokiausių kl rusimų. Kadan- 
k.u vardu. j gį klausimų buvo gana

Philadelphijos Lietuvių A- dauS’ šis miesto pareigūnas 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
ir Karo Pergalės komiteto 
pirmininkas Juozas Kava
liauskas praneša, kad per
kantieji bonus (serija “E”) 
pašte ar banke, gaus kredi
tą lietuvių bombonešiui. TikY- 
reikia tonus užregistruoti 
šiose vietose:

Joseph Kavaliauskas, 1601 
S. 2nd; Casimir Zodeiko, 
2619 E. Ontario; Mrs. G. 
Roman, 1113 Mt. Vernon; 
John Grinius, 3120 Richmond 
St; Liberty Fed. S&L Ass’n; 
Klebonijose ir klubuose; 
John Martin, 227 E. 4th. 
Chester, Pa.; 
2621 S. 8th;

Moteris neteko galvos 
plaukų

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų įdo
miausią laikraštį “Draugą”.

Kukurūzai
Kukurūzai (corn) auga vi

suose kontinentuose, skirtin
gose oro sąlygose. Kukurū
zai per vieną kitą sezoną vi
sai išnyktų, jei žmogaus ap
sukri ranka jų nepersodintų.

Sviestas

/

i

Sviestas daug lengviau su
virškinamas, negu bet kuris 
kitas riebalų maistas. Be to 
sviestas yra 97 procentais 
maistingesnis.

Jūros kalnai

- . <

ja':a:ė juos raštu įteikti. 
Atsilankė ir keletas vieti
nių politikierių, kurie pisa- 
kė kalbų.

PIRKITE KARO BONUS!
7

dirbtinių 
norėtų EXTRAI EXTRA!

bet ir šiaurinėse jūrose. Kai 
kur tų koralų net kalnai ky- 
šoja iš po vandens. Jų spal
va daugumoje ružava.

Privačios galvos
New Yorke randasi šim

tas privačių gatvių-gatvelių, 
kuriomis naudojasi tik tų 
šeimų nariai arba žmonės, 
kurie turi reikalą su jais.

Koralai (suakmenėję jūrų ‘ 
gyvūnų kaulai ir lukštai) 1 
užtinkami ne tik pietuose, i

Susirinkime nusistatyta 
laikytis statute — išrinkti 
politiniams reikalams atsto
vus, kurie sektų politikes 
eigą ir klubui raportuotų. 
Išrinkti — J. ‘•Areška, Kl. 
Laudonkas. A. Tumavich.

Nutarta nupirkti U. S. ka
ro bonų už $100.00. Pirmiau 
bonų buvo nupirkta taip 
pat už -100.00.

Po susirinkimo nariai pa
sivaišino užkandžiais ir a- 
lučiu. Buvęs

Jei kas rastų moterišką 
peruką (dirbtinus plaukus) 
George Henri, 
plaukų gamintojas,
žinoti, nes jam labai rūpi.

Pereitą pirmadienį jam 
įvyko labai keistas nuoty
kis. Moteris pakeliui į Min- 
nesotą aplankė jo krautuvė
lę ir prašė, kad jos plaukus 
pataisytų. Jis tai padarė. 
Pabaigęs valyti jis padėjo 
peruką ant lango, kad iš- 

1 džiūtų. Perukas dingo.
Jis visur ieškojo, pagaliau 

moterei įdavė naują. Tačiau 
moteris nerimauja, prašo se
no peruko, nes turi senti
mentalinių atsiminmų.

Henri siūlo piniginį atly- 
, ginimą tam, kuris grąžins 
peruką.

i

Lletuviškaa 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS 6034

Mano 26 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

| romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Ldcensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
I » VALANDOS: PirmadL, Trečiad., PenSctad. Nuo 10 ryto iki C vak. 

U Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak.
JJ šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

I---------- ------------------------------------------------------------------ *--------------------------------AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrių.- iš priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manę*i

•.Apsiimu išgydyti.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU

uum.ii —K.-ri’r - hm f i , mmb

? i

Telefonas SEELEY 8760

Geo. Lucas,
Mrs. Smith,

STIKLAS — BRUŠIAI 
POPIERĄ APKARPOM DYKAI

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO KATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsą 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 FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. S236 SO. HALSTED ST.

ŠMOTŲ 
Kainos AUKŠ

ČIAU

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

B E R L A N D'S
MAUTOS TTJ. SIENOMS 

POPIERŲJ 
KRAUTUVĖJE

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPAKDUOTL

TŪBOS, CLARLN-FTAI, TROM
BONAI, 8AKAPHONES, FLUTES 
bu "casea” — $36.00, $37.50,
$45.90 ir $75.00. Vial <ara.ntuota 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARA1, 8PA- 
NIŠKl MANDOI-iNAL BANJOS. 
SMU1KOS, TENOR BANJCb — 
$9.50, $8.50, $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $90 00 
$125.00 Ir $150.C0. BASO UZ- 
DEN GALAS — $13.00. 8MICE- 
LIAI 8MUIKOM8, 8TRIUNINI- 
AMS B ASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3.00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos 444 visų vlri- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $33.50, 
$35.00 ir $50.00. PĖDA T .s, HI- 
BOYS, CYMBOLS. 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir *‘reed° instrumentams 
pritaikomi Jūsų lflpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų daltų Clarine- 
tams, Triūboma, Saxaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Gultarama

GOLDBTEIN’S MUSIC SHOP 
9X4 MaxweU St., Chicago

- ---------------------------------------

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

D AB ARTINS 
DIVEDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

P!a/> LIBIRĄt LARHIMGS

Ybu
Can
Be
Sure 
of

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

Sherwin-Williams 
Paints

Ofisas ir Akintą Dirbtuvė 

8401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

DR. G. SERNER 
lietuvis AKIŲ GYDYTO ’is 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy- 
venlaral. Bausolrito jaa. leisdami 
Hw<v«m1naotl >■ moderallkiausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

rali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akirUg. kurie pnMMa

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

PHYSICJIAN AND 8URGE0N 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Offies UL YARds 4787 
Namą taL PROipect 1930

Tel YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Reridendjoe teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 F. M. 

Trečiadieniais pagsr sutarti

TeL YARds 692L 
Rea: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

I

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPubiic 7868

Tel OANal 0267
Bes. teL: PROspect 6669

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p- 

6 iki 9 vaL v»k»r»

T«L YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai.

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua lubos}

TeL MIDiray 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėuomia nuo 10 iki L2 vaL diena

Telefonai HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 Uri 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniai! ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRgtels 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Zračįad. ir Sakm. tik auattariua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir 
tu
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Ketvirtadienis, liep. 22, 1943

LABDARYBĖ
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

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

---- --------- - _

LABDARIU DARBAI VAROMI PIRMYN
Ūkio miške bus platforma

Lietuvių Labdarių Sąjun
gos centras, dirbdamas vie
ningai su kuopomis ir visa 
lietuvių visuomene, daro di
delę pažangą. Dar šią vasa
rą užsibrėžta visa eilė s tam- 
bių darbų atlikti.

Praėjusiame susirinkime 
centras nusitarė pradėti re-j 
ngti pastatytojo senelių prie 
glaudos namo vidų. Nors pi
nigų ižde, toli gražu, tam 
neužteks, bet pasitikima lie
tuvių visuomenės duosnumu 
dabar ir ateity.

Įvairios mūsų draugijos, 
kurios labdarių ūkio miške 
rengia išvažiavimus ar pik
nikus, pageidavo, kad būtų' 
pastatyta platforma. Nutar
ta ją pastatyti. Bus padirb-1 
ta daugiau stalų ir suolų, trobesio pataisymą, 
Kontraktorius M. Zizas plat- kainuotų apie $500.00. Jo 
formą jau stato. Prie plat- pasižadėjimas pagalvoti a- 
formos įrengiamas ypatin- pie šio gero darbo atlikimą 
gai patogus baras, kurį pa
dovanojo ciceriečiai. Mar- 
ketparkiečiai ir brightonpar- 
kiečiai stojo M. Zizui į tal
ką savo darbu. Todėl ir plat
forma ir baras bus įtaisyta 
veik už dyką. Reikia tik 
džiaugtis turint gerų rėmė-Į 
jų ir prietelių.

tvarto, daržinės (bamės) 
pataisymui. Ji veik jau griū
va. Būtinai reikia taisyti. 
Kai visai apgrius. daugiau 
nuostolių pasidarys. Jei pa
taisysime, viso ūkio išvaiz
dą pagerins.

Centras, tiesa, turi ižde 
pinigų, tačiau juos taupo 
senelių prieglaudom namui 
baigti. Ar neatsirastų gera
darių, kurie apsiimtų savo i 
lėšomis barnę pataisyti? Tik: 
rai gražiai pasitarnautumėt 
labdarybei.

Prospektų yrą. štai, L. 
Vyčių piknike, liepos 5 d., Į 
sutikau a šturmo ii kietį (iš 
Dievo Apvaizdos par.) vei
kėją Petrą Varakulį. kuris 
pažadėjo pagalvoti apie fi
nansavimą šio labdarių ūkio 

kuris

mane nudžiugino ir, reikia 
manyti, mielas Petras Va- 
rakulis prieis prie teigiamų 
išvadų.

DTENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, IEdNOIS t

—
H

Taisytinas ūkio triobesys
Antanas Bacevičius, ūkio 

vedėjas, nuolat prašo lėšų

Rudeninis išvažiavimas
Tradicinis rudeninis lab

darių centro išvažiavimas 
šiemet bus sekmadienį, rug
sėjo 5 d. labdarių ūky. At
silankiusieji daug naujų da-

PIRKITE KARO BONUS!

lykų ūkyje pamatys. Be to, 
turės progos pasidžiaugti 
gražia programa, Kurios žy
mią dalį išpildys “Margu
čio” artistų grupė, kuriai 
vadovaus patsai Baltramie
jus.

Išvažiavimo centro komi
sija ir kuopos jau dabar 
pradeda darbuotis, kad vis
kas šauniai būtų prirengta, 
kad visi atvykę sveteliai bū
tų savo atsilankymu paten
kinti. Be to, yra skiriamos 
trys gražios dovanos.
Centro susirinkimas

Labdarių Sąjungos centro 
susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį tre
čiadienį šv. Kryžiaus para
pijos mažojoj salėj. Arti
miausias susirinkimas bus 
liepos 28 d. Prašome atvyk
ti. Išgirsime daug ką nau
jo iš mūsų dvasios vado 
kun. A. Linkaus ir kitų.

K. Yodelis

VYRAI

HEI.P \VA5TED — MOTERYS

“DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS Glue Machine

•DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISIMG DEPARTMEMV

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 94KS-9489

HELF WANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
&S49 Sberidan Rd.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

Operatorių
Lankstyti popierinius 

baksus
DIENOS IR NAKTIES DARBAI 

TURI MOKĖTI SUSTATYTI, 
NUSTATYTI, IR PRIŽIŪRĖTI

STAUDE 1 IR INTERNATIONAL 
GLUE MACHINES

Naujas Air-Conditioned 
Fabrikas

Nuolatinis ir pastovus darbas: 
karo fabrike; daug viršlaikio.

Ace Corton Corp.
5800 W. 51st St.

TEL. CRAWFORD 0111

Merginos
Moterys

17 IKI 40 METŲ AMŽIAUS

SCREW MAŠINOS OPERATORIAI 
Warner-Swasey, prityrusių. Defense 
darbas, gera transportacija su over- 
time dienomis ar naktimis. Maty- 
kyte: M r. Holther.
Nat. Stanrping arui Electric Works 

3212 W. Lake — Kedzie 2968

Radio Darbas
PATYRUSIŲ AR NEPATYRUSIŲ

100% KARO DARBŲ

Gyvenantieji VVest Sidėje ar 
Northwest Sidėje pageidaujami 

NUOLATINIS DARBAS 
GERA AI.GA

KREIPKITĖS TUOJAUS

CONTINENTAL RADIO
& TELEVISION CORP.

Manufacturers of 
Admiral Radios 

“America’s Smart Sėt”

Stenographer — essential industry, 
day work. good salary, insurance 
benefits free; air-conditioned offi- 
ces. Apply 841 W. Cermak. Monroe 
2050 — after 10:30 AM.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

SKUROS DALYKAMS 
Gera alga. Overtime.

REIKIA IR NEPATYRUSIŲ 
MERGINŲ

P. J. KOHL AND CO.
215 W. Ohio—Sun. 1380

I

3815 Armitage

Merginos
FABRIKO DARBAMS 
100% KARO DARBAI 

Kreipkitės:
LINDSAY and LINDSAY

4825 S. ROCKWELL

JONAS MISIŪNAS
Mirė liepos 20 d., 1943 m., sulaukęs pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Daugėliškiu parapijos, Urvelių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marcellą, po tėvais 

Šr. eideraitė: du sūnus — Stanislova, United Statės Navv, ir 
Edmundą: 2 dukteres — Olvmpia ir Loretta; pusbrolį Joną 
Misiūną ir jo moterį Teklę ir ju šeimą: 3 švogerius — Juo
zapą Šneiderį ir jo žmoną Adellą, Stanislovą Kibortą ir jo 
žmoną Marijona. Valerijoną Kibortą ir jo žmoną Antaniną 
ir jų šeimas; dvi švogerkas — Isabellą Eiciene ir jos vyrą 
Juozapą, Juzefą Kibortaitę ir daug kitų giminių ir draugų.

Iz-'tuvoie paliko brolį Mykolą ir io šeimą.
Kūnas pašarvotas namuose po adresu 4236 S. Maple- 

wood Avė., tel. Lafayette 6522. Laidotuvęs įvyks šeštadienį, 
liepos 24 d.. 194?, m. Jš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
i Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bu« nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris. Simai. Dukterys, Pusbrolis, švoge- 
riai, švogerkos, Brolis ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741.

Aukos prieglaudos 
koplyčiai

Aurora, III. — šio mies
telio lietuviai geradariai su
dėjo krūvą aukų lietuvėj 
senelių laikinosios prieglau
dos koplyčios altoriaus cino
beri j ai įtaisyti. Aukojo šie: 
Jonas Smilingis $15.00, Mr. 
ir Mrs. W. Šoris — $10.00, 
Mr. ir Mrs. Tankus — $3.00, 
Mrs. Helen Žekonis — $5.00. 
S. Petraitienė ir Ch. Neve- 
dzelskis po $2.00. Po $1.00 
aukojo: Elena Gudytis, B. 
Lesčiauskienė, M. Laurinus, 
A. Žekonienė, H. Walgart, 
D. Balčiūnienė, Ona Zabor, 
Mrs. M. Friedgen 50 centų, 
A. Sorienė, C. Cibulskienė, 
Mr. P. Page, P. JasaS, Anna 
Rūkas, Mrs. H. Balt, Mrs. 
V. Balt, M. Ragauskienė, J. 
Dambrauskas, Bernice Lu- 
kauski, John Baltutis ir dar 
vienas kurio vardo sąraše 
negalėjome išskaityti. Viso 
$56.50. Labdariai ir prieg
laudoj esą seneliai enkoto- 
jams nuoširdžiai dėkoja.

------ —........ — -------- -
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

DIDELIS
Pasirinkimas

Budrlko Moderniška Krautuve

Namams Reikmenų, Garų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

Jums apsimokės ir iš toliau 
atvažiuoti čionai per šį vasarinį 
išpardavimą.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybe.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St

labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Tel. Calumet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kll., Nedėlios vaka
re — 9-ta valandą.

WHFC, 1450 Kll., Ketvergo vaka
re — 7-tą valanda.

MERGINOSVYRŲ
fabriko darbams, 
slaugių ir janitorių.
KARO DARBAS

Reikia 
nakties
100%

LINDSAY and LINDSAY
4825 S. ROCKWELL

Ir

AUTO MEKANIKŲ 
AUTO TEPĖJU 

AUTO MAZGOTOJŲ 
NUOLATINIS. DIENOS DARBAS. 

Geriausios algos. Svarbi Pramonė.

UPTOWN MOTORS
4859 BROADWAY 

LONGBEACH 9172 z

iVAREHOISE DARBININKŲ
Svarbioj pramonėj. Gera mokestis. 
5 dienos į savaitę. Kreipkitės prie 
Mr. Barth.
841 W. CERMAK
—■■“

lst Floor

VYRAMS 
100% 

KARO DARBAI
Prie Darbų Kaipo: 

TRUCKERS 
LOADERS 
INSTALLERS 
ASSEMBLERS 
STOCK MEN 
CHECKERS 

Ir Prie Kitų
Bepatyrimo Darbų

Darbai randasi Clearing Distrikte 
(6500 South ir 2 blokai į vakarus 
nuo Cicero Avė.) su patraukiančia 
rata mokesties ir viršlaikio. Atneš
kit prirodymus pilietybės.

THE HALLICRAFTERS CO.
6540 S. Lavergne

ARC Welderių
KVALIFIKUOTI PEREITI 

NAVY KVOTIMUS 
MODERNINE DIRBTUVE

I

Defense Fabrikas
Nori Tuo jaus

Sheet meta! pagelbininkų. truckers. 
naktimis šlavėjų, be karo prievolės 
iki 60 metų amžiaus. Nereikia pri
tyrimo; $33.80 iki $40.00 už 48 va
landų savaitę.

DOLE RF.FRIGERATING CO.
5910 N. Pulaski.

REIKIA
Prityrusio heaterio ir pagelbininko 
forge fabrike. Nuolatinis darbas: 
daug viršlaikio: karo darbas.
Kreipkitės asmeniškai ar šaukite 
SEEley 7788/

VAUGHAN AND BUSHNELL 
2114 Carroll Avė.

VYRO
Abelniems fabriko darbams, su pro
ga išmokti amatą; 52 vai.; time and 
half virš 40 vai. apmokėtos atosto
gos.
HARVEY METAL, 1625 W. 74th St.

HELP WANTED — MOTERYS

Veiterkos naktims, trumpam laikui, 
ar subatoms. ar sekmadieniais. 20 
iki 30 metu amžiaus; gera alga; 
duosnūs tipsai.

Matykite: Mr. Kavoras 
ARAGCN BALLROOM 

Lawrence and Broadway

vi

Įsteigtoj kompanijoj kuri dabar 
yra 100% karo pramonėje

War Labor Board 
Patikrinta Mokesties Rata 
Paimkit Douglas Park “L” 

Iki Durų (52nd Avė.) 
Employment Ofisas Atdaras 

Sekmad., 10 ryto iki 3 pp. 
Kasdien, 8:30 ryto iki 6 vak.

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. — Cicero, III.
ABELNŲ MACHINISTŲ

Prie machine shop darbų 100% 
Defense dirbtuvėje-

C. M. DRINKWATER & CO.
2323 S. Michigan Avė.

100% KARO DIRBTUVEI
Patyrimas Nereikalinga.

ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 
PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthotic Rubb2r)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers 
48 iki 60 vai. savaitė. 

Laikas ir pusė po 40 vai. 

VICTOR GASKET CO. 
5750 Roosevelt Rd.

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

5349 Sberidan Rd.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji. 

1 (Tolstojus).

VYRAI IR MOTERYS

PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

MOTERYS

Soda Vyrų 
Steam Table Carver 

Virėjų 
Porterių

VISOKIŲ RESTARANUI 
PAGELBININKŲ

Pirmos klesos Restarane randasi 
viršminėti darbai. 
Pastovūs Darbai 

Dieną ir Naktį šiftai 
Mokestis yra gera 

Uniformos ir Valgis Duodama
MADISON RESTAURANT CO.

3950 W. MADISON ST.

už

SVARBIAM APSAUGOS
PROGRAMUI

ŠIAURĖS VAKARUOSE
VEITERKOS

55 centai į vai.; laikas ir pusė
virš 40 vai.; dvigubai sekmadie
niais; ir už daug viršlaikio. Pro
gos pakilti. Uniformos pristato
mos ir plaunamos veltui. Apsigy
venimas dykai. Kreipkitės:

OLYMPIC COMMISSARY
302 S. CANAL

PANTRY MERGINŲ
Prityrusiu, rengime saladų; reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
JACOUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

REIKIA
counter merginų.—vir- 

vyrų 
res- 

nuo-

MERGINOS

Veiterkų __
tuvės pagelbos — steam table 
—bus vaikų — pirmos rūšies 
toranas: geros progos pakilti; 
lotinis darbas: gera alga.

HARDING’S
21 S. WABASH

MERGINŲ 
IR MOTERŲ 

Kurios žingeidauja sumušti 
Ašies ir Japonų jėgas

48 VAL. SAVAITĖJE 
GERA MOKESTIS

Malonios darbo sąlvgos. Poilsio 
laikotarpiai, bonai. veltui apdrauda 
ir ligoninės priežiūra.

Jei dabar dirbate prie Defense 
darbų, neatsišaukite.

Mašinų ir Assembly Darbai dabar 
Atneškit Gimimo Liudijimą 

Atsišaukit į Main Ofisą

DX Crys+al Co.
1841 W. Carroll Avė.

I

MOTERYS
Tai Yra

JŪSŲ KARAS

Mūsų Jaunuoliai
FRONTE

Pasitiki

JUMIS

i AR KAS NORS RADO?

PAMESTAS — RANKINIS LAIK
RODĖLIS. Vytauto Darže, laike. L. 
Vyčių organizacijos Pikniko. Kas 
rado ir malonės sugrąžinti gaus do
vanų. Atsišaukit prie: WALTER
KLEVINSKAS, 7358 S. Union Avė., 
tel. Aberdeen 6449.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
moderninis 6 f lėtų namas-—Storas ir 
4 gyvenimui kambariai. Taipgi už
pakaly Cottage. 4 kambarių, beis- 
mentas 2-2-2. įeigos $80.00. Pada
rykit pasiūlymą.

619 18th ST.
.... .

VEITERKŲ 
REIKIA

KREIPKITĖS

Svarbių Darbų 
Svarbiuose Karo 

Fabrikuose

Gera Mokestis
Valgis Duodamas

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BTTTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet. V

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

10% BONUS AI 
NAKTIES DARBUI

DIRBTUVE RANDASI GEROJ 
RESIDENCIJOS VIETOJ

PROGOS PAKILTI

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Sicilijoj pasirodė 
amerikiečiu laikraštis

SĄJUNGININKŲ Š T A- 
BAS šiaurės AfriKoj, liepos 
21.—Jau pasirodė pirmas 
amerikiečių laikraštis Sici
lijoj. Jis yra vieno puslapio 
laikraštukas, kurį leidžia 
Amerikos septintos kariuo
menės 45-ta divizija.. Laik
raštis vadinamas, “Dough- 
boy News.”

NAUJI ĮRENGIMAI

GERA MOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

MOTERYS
Karo Darbe
PRITYRIMO
reikia pilietybės

Svarbiame
NEREIKIA

Dienos darbas: 
priparodymu: algos padidinimas į 
60 dienų: iei dirbate karo darbą 
neatsišaukite.
NUBIAN PAIMT & VARNISH CO. 

1856 N. Leclaire Avė.
Berkshire 5103—Mr. Dunlavey

TOS DABAR DIRBANČIOS PRIE 
KARO DARBŲ NEBUS 

PRIIMTOS.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
* DARBĄ ŠIANDIEN!

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
&

Lewis'as gaus valdyti 
tiktai angliakasius

WASHINGTON, liepos 21. 
— Grįžimas United Mine 
Wo.rkers unijos į Amerikos 
darbo federaciją priklausys 
daugiausiai nuo to, ar bus 
leista UMW prezidentui Le- 
wisui laisvai darbuotis prie 
angliakasių, ir ar jis nesikiš 
į ki£ų darbų unijų organi
zavimą.

MACHINE 
CORP.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Employment Office 
5219 S. Western Blvd.

OFISO VALANDOS:
KASDIEN. 8:30 RYTO IKI 5
SEKMAD., 9 RYTO IKI 2

pp.
pp.

SKAITYKITE 'DRAUGĄ' GERA VIETA DIRBTI

LONDONAS, liepos 21.— 
šiandien gautas raportas 
sako, kad rusų kariuomenė 
pasiekusi Ermolaeva, nepil
nai septynias mylias nuo 
Orei.

IŠ SICILIJOS. — Aldžy- 
ro radio pranešima, Catania 
puolama iš visų pusių Ir bus 
tuoj užimta.
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čyti jų teisingumo. Rusijoj veikia diktatūra. Ten lais
vės nebuvo, nėra ir nebus tol, kol vietoje diktatūros, 
demokratija nebus pastatyta. Rusiško bolševizmo dik
tatūros kratosi Lietuva, bijo jos ir visa Europa.

Bet mes esame giliausiai įsitikinę, kad visą Europą 
po šio karo užvaldys demokratijos, nes visokios formos 
diktatūros ir “izmai” bus sutriuškinti.

Hitlerio ir Musolinio susitikimas

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

» < ——
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IH 

Under the Act of March 3, 1879-

TARĖSI KAIP SAVO KAILĮ GELBĖTI
Hitleris su Mussoliniu ir vėl susitiko, šį kartą jų 

pasikalbėjimas yra jau visai kitoks, negu jis būdavo 
prieš apie metus laiko. Šiedu tarptautiniai gengsteriai 
jau nebeplanuos naujų žaibinių puolimų, bet tarsis kaip 
bent kai kuriam laikui fašistų ir nacių, pagaliau, ir 
savo kailį išgelbėti.

Ašies vadams, be juoko, yra kuo susirūpinti.
Šios vasaros vokiečių ofensyvą Rytų fronte palūžo. 

Ten atsigriebti nebėra vilčių. Rusų kariuomenė yra 
nusprendusi nebegrįžti į defensyvą, bet stumti nacius 
lauk iš savo krašto.
KAS LABIAUSIAI JIEMS NEPATINKA

Stiprus žodis už žmonių laisvę
“War and the working Classes”, sovietų Trade Union 

žurnalas, kuris nekalba be atitinkamo autoriteto ir in
spiracijos, liepos 18 d. laidoje kritikavo buvusįjį pre
zidentą Herbert Hocverį, buvusįjį ambasadorių Rusi
jai William Bullitt ir Hearsto laikraščius dėl to, kad 
jie remia kai kurių mažesnių Europos tautų federa
ciją u

Liepos 21 d. laidoje Chicago Herald-American (ir vi
si Hearsto dienraščiai) įdėjo paties tų laikraščių 
leidėjo p. Hearsto stiprų ir teisingą atsakymą.

Pasak Soviet Trade Union žurnalo autoritetingą tvir
tinimą, Sovietų Rusija nenori, kad rytų ir centralinės 
Europos valstybės būtų apsaugotos nuo rusų agresi
jos. Tai reiškia, kad Rusija vis tik planuoja agresiją 
po šio,lųųn. : į .<?*-.«•

Rusija, suprantama, norėtų, kad Vokietija būtų su
laikyta nuo agresijos,; bet ji-pati nenori susilaikyti 
arba būti sulaikyta.
IŠKELIA AIKŠTĖN SOVIETU PLANUS

Lietuvos žmonių kovos prieš nacių 
okupaciją

Nacių cenzorių nekontroliuotas pranešimas iŠ Lietuvos. 
— Naciai klastoja parašus.
Hitleriui.

(LKFSB) Per Londoną 
gavome slaptą, ilgoką pra
nešimą, nusakantį, kaip at
kakliai lietuviai spiriasi 
prieš okupantus nacius, ne
žiūrėdami sau dėl to susida
rančio pavojaus, čia paduo
dame svarbesnes datas ir 
žymesnius įvykius: jau 1943 
m. vasario mėnesyje oku
pantai pasikvietė gen. St. 
Raštikj ir įtikinėjo jį, jog 
reikią lietuviams pasekti kai 
mynų pavyzdžiu ir organi
zuoti Lietuvos legioną ko
vai prieš Rusiją. Esą, lat
viai ir estai tokio legiono 
prašę Fiurerio, o lietuviai 
nei tiesiog, nei per tarėjus 
tokio noro nepareiškę, — iš
metinėjo vokiečių okupaci
nės valdžios atstovas. Dėl 
to ir Lietuves ateitis pasi-

— Lietuvių protestas

ir su 
reika- 
prasi- 
nebu-

slapstė, gimnazijų vyr. kla
sių moksleiviai išnyko. Vi
sur sklido gandas: vokie
čiai neturi teisės mobilizuo
ti. Tai gali padaryti vien 
Lietuvos vyriausybė!

Naciai nenorėjo pasiduo
ti. Paleido iš kalėjimo per 
7t) kriminalistų, su sąlyga, 
kad stos į legijoną. Kita 
tiek sučiupo nesuspėjusių 
pasišalinti ir susidarė “pir-‘ 
masis savanorių dąlinys” iš 
150 vyrų. Kovo 20 d. ties 
Įgulos bažnyčia buvo jų “iš
leistuvės” su gen. Justo ir 
Kubiliūno kalbomis. Orkes
tras palydėjo “savanorius” 
į stotį. Lipo į gėlėmis pa
puoštus vagonus, bet... tuo 
momentu 21 “savanoris” 
pajėgė iš vagonų išnykti ir 
pasislėpti. Tikrai nežinia, ar 
kiek liko tų savanorių pa
važiavus kelias tarpstotis.

SUNKIOS REPRESIJOS

Dėl to Herald-American editoriale ir sakoma: Rusi
ja mano būti agresyviška ir prispaudėją.

“Ji mano užimti Latviją, Lietuvą ir Estiją, tris 
Jungtinių Valstybių po pirmojo Pasaulio Karo sukur
tas demokratijas.”

Toliau rašoma, kad Rusija siekia užimti ir valdyti 
Lenkiją ir Suomiją.

Ji nori įsiveržti į Balkąnus.
Ji nori dominuoti Europą, Afriką paliekant Angli

jai. Esą, visa Europa būsianti Rusijos.'
SOVIETU ROLĖ PO KARO

Z
Kadangi The Soviet Trade Union žurnalas labai aukš

tai iškelia Sovietų Rusijos rolę, kokią ji turėsianti su
vaidinti po karo, perorganizuojant Europą ir visą pa
saulį, todėl p. Hearsto dienraščių editorialas matė rei
kalą šitaip į tai atsakyti:

“Mes visi žinome, kaip Rusija ‘organizavo’ tą pu
sę Lenkijos, kurią ji įsigijo besidalindama karo gro
biu su Vokietija.

“Ji organizavo ją kančiomis ir šautuvu.
“Balti kryžiai miškuose liudija Raudonosios Ru

sijos organizavimo pilnumą.”
Hoover ir Bullitt pritaria Rytų Europos tautų 

federacijai, nes tai yra praktiškas kelias garantuoti ' 
tautoms laisvę, dėl kurios Amerika kariauja.
AMERIKOS KARO TIKSLAS

Pabrėžiama ir tai. kad Amerika ir dabar kariauja, 
kad tautos galėtų apsispręsti. Buvę manoma, kad toji 
tautoms teisė jau buvusi laimėti per pirmąjį Pasaulio 
Karą. Tebekariaujama, kad apsaugoti demokratiją, bet 
kad nepavesti ją despotizmui.

‘‘Amerikiečiai nenori išlaisvinti Europą iš vienos 
tironijos. kad ją pavesti kitai, lygiai brutaliai ir žiau
riai tironijai.”

Veik pusė Sicilijos jau sąjungininkų rankose. Ne
trukus ji visa bus užimta. Kas labiausiai erzina Mus- 
solinį ir Hitlerį, kad Sicilijos gyventojai sąjungininkus 
pasitinka ne kaipo jų krašto okupantus, bet kaipo iš
laisvintojus. Civilinių žmonių nusistatymas prieš fa
šistų režimą pasirodė esąs labai stiprus. Tokio nusi
statymo yra ir Italijos kariuomenėj. Užvakar gauta ži
nių iš Sicilijos, kad italų kareiviai rimtai nepatenkinti liekanti neaiški. Okupantai 
savo vadovybe, kurią daugumoje sudaro nacių karinin
kai. Kai kuriose vietose jie sukilo prieš nacių karinin
kus ir pasidavė sąjungininkams, šiuo reiškiniu Hitle
ris su Mussoliniu, be abejojimo, yra labiausiai susirū
pinę.
BEVILTIŠKA FAŠISTŲ BŪKLĖ

Bombarduojami iš lėktuvų Italijos miestai, bombar
duojama ir. pati Roma. Italai pasirodė visai bejėgiai 
vesti kovą prieš sąjungininkų bombonešius. Visa Ita
lija yra sukrėsta. Italijos žmonės reikalauja, kad Mus- 
sclinis juos išvestų iš to pragaro, kurin jis juos įstū
mė. Bet, kaip jau apie tai esame rašę, tai ne nuo Mus- 
solinio pareina. Dėl to jis ir pasikvietė Hitlerį, kuriam 
išdėstė savo kortas ir tikriausiai į Hitlerio rankas su
dėjo savo krašto — Italijos būvį. Jei Hitleris ją gins — 
gerai, jei ne — Italija turi kapituliuoti ir fašizmas lik
viduotis.
IR JAPONŲ PAGALBOS NESULAUKIA

Negeriau ašies atžvilgiu ir Pacifiko fronto. Hitlerio 
kruvinasis partneris Japonijos militarizmas lyg ir bu
vo žadėjęs šią vasarą pulti Sibirą ir tuo padėti naciams 
kariauti prieš Sovietų Rusiją, bet tam keną pastoja 
amerikiečio gen. MacArthur jėgos. Amerikiečiai tokia 
jėga smogė geltonajam slibinui Pacifike, kad tas ir 
pagalvoti apie Sibirą nebeturėjo progos.

Dėl to, turint galvoj paskutiniųjų dienų karo eigą, 
galima numanyti, kaip liūdnas buvo Hitlerio-Mussoli- 
nio susitikimas.
PATS IŠSIVIRĖ — PATS IR SUVALGYS

Mes nemanome, kad Hitltris davė daug vilčių Mus
soliniui. Jis pats savo kailį turi gelbėti, nes yra dide
liame pavojuje. Mussoliniui gali prisieiti vienam su
valgyti tą baisią košę, kurią jis italų tautai išvirė. 
Kai jam sekėsi, Hitleris buvo su juo. Džiaugėsi ir juo
kėsi abu drauge. Kai šiandien jis parblokštas ant že
mės, jis vienas bus paliktas laukti savo negarbingo 
galo. Ir juo greičiau jis pasiliks vienišas, juo greičiau 
italų tauta galės paimti savo krašto vairą j savo ran
kai ir išgelbėti istoriškąją Italiją, jos miestus ir am
žinąjį miestą — Rcmą nuo visiško išgriovimo.

Todėl, italų tauta tučtuojau Mussoliniui turi pasaky
ti: pasitrauk iš valdžios ir tuo išgelbėsi Italiją, jos 
žmones ir visas krašto brangenybes!

iš Kubiliūno, Matulionio ir 
Rupšio sudarė komisiją “Lie 
tuvos Legionui” kuru. Va
sario 13 d. dr. von Renteln 
pasikvietė pas save komi
sijos narius, bet priimtas 
buvo tik Kubiliūnas, su ku
riuo kalbėjosi apie pusę va
landos. Jis išėjęs pareiškė, 
kad. niekas iš komisijos ųa- 
rių negali eiti namo, o turi 
visi važiuoti į Rygą. Kubi
liūnas net nepasakė, ar jis 
patiekęs komisijos ir tarė
jų nuomonę vokiečiams. Iš
vyko. Vasario 19 d. tapo 
Rygon pakviesti visi tarėjai 
ir ten vasario 20 d. buvo 
raginami skelbti mobilizaci
ją į legioną. Tarėjai nesu
tiko be sąlygų atiduoti Lie
tuvos j aunimą vokiečiams. 
SS vadas Jakel ir Wyscckis 
nekantraudami pa r e i š k ė, 
kad legionas vistiek bus su
darytas, ar kas nori, ar ne. 
Parvykstantieji namo tarė
jai jau pamatė Šiauliuose ir 
Kaune iškabintus atsišauki
mus, kviečiančius vyrus į 
legioną. Gestapo šefas Jae- 
ger norėjo įtraukti pagal
bon ark. Skvirecką, bet Eks
celencija Kauno arkivysku
pas nesidavė įpainioj amas 
ir gestapo šefas net nega
vo pas jį norėtos audienci
jos.

NACIS TRENKĖ Į STALĄ

HEARSTO LAIKRAŠČIAI UŽ TAUTŲ LAISVĘ
Hearsto laikraščiai ir toliau laikysis to paties nusi

statymo: kovosią už universalinę laisvę ir nepriklau
somybę. ne tik už keturias laisves, kuriomis Preziden
tas Rooseveltas puošia šį karo tikslą, bet už visų žmo
nių laisvę. Amerikiečiai kovoja prieš pavergimą ir dik
tatūras.

j , i
RUSIJOJ LAISVĖS NĖRA

Rašinys baigiamas šiais žodžiais:
“Nėra laisvės nei R -sijcj nei Rusijos valdžios kon

cepcijoj ir nebus laisvės Europoj, jei Europos žmonės 
bus pavesti Rusijai būti numuštais į vergiją su so
vietų plakt Jei ir būti supiaustytais Sovietų dalgio 
kruvinu užsimojimu.”

Taj yra ttigrūs žodžiai, bet nieks negalės užgin-

Pasigenda literatūros angly kalba
LRKSA organo “Garso” bendradarbis V-tis, savo 

straipsnį apie lenkus ir Rytų Prūsiją baigia šiais vis 
tik įsidėmėtinais žodžiais:

“Lenkai, suprasdami svarbą istorinių leidinių, lie
čiančių būsimas Lenkijos sienų problemas, išleidžia 
kirmet lenkų ir anglų kalbose nemažai knygų. Lat
vių ministeris Washingtoną, ir Estijos gen. konsulas 
Londone sugebėjo, be jokių prisidengimų nenugali
mais finansiniais sunkumais, išleisti anglų kalboje 
po kelias brošiūrėles. Ką mūsų ministeris šiuo opiu 
klausimu padarė? Ar mes turime istorines mono
grafijas, liečiančias Vilniaus ir Mažosios Lietuvos 
klausimus? Ar mes turime, verkiančiai reikalingą 
kišeninio formato, chronologinėje tvarkoje išleistą 
knygelę, apimančią prieškarinius nepriklausomos Lie
tuvos santykius su Vokietija ir Sovietų Rusija? Pas 
mus tyku, ramu, o kartu ir skaudu. Reikia stačiai 
chronišką gabumu kartoti: j.aveizėsim ir palauksim-”

von 
poli- 

Kovo 
tarė- 
prieš

Vokiečiai ėmėsi tarėjų. 
Juos kovo 1 d. buvo sukvie
tęs P. Kubiliūnas ir raginęs 
paklusti vokiečių. Sudary
tas naujas atsišaukimas, po 
kuriuo pasirašė gen. 
Renteln, gen. Just ir 
ei jos šefas Wysockis. 
2 d. vokiečiai sukvietę 
jų posėdį, iš vakaro
tai visus po vieną Įtikinė
ję, jog būtinai turįs būti su
darytas legionas. Jiems at
rodė, kad tarėjai pilnai pri
tarę. Posėdyje, kurs buvo 
pirmutinis viešas posėdis, 
nes okupantai tarėjus laikė 
iki šiol tik žinybų viršinin
kais, įvyko įdomus pasikal
bėjimas. Tarėjai nuėjo pa
sirengę reikalauti Lietuvai 
nepriklausomybės pirmiau, 
negu kalbėtis legiono reika
lu, bet vokiečiai pareiškę: 
— ponai, mūsų generol ai 
užimti karu, todėl atideda-

Kol susidarė minėtas le
gionas, vokiečiai skelbė, e- 
są, Lietuva bus nepriklau
soma, jei vyrai stos kariuo
menėn. Kovo 14 d. von Rin- 
teln parvyko iš Rygos su 
Himleriu, Tarėsi kas daryti 
su lietuviais. Himleris pa
taręs represijas. Tuo keliu 
ir pasukta: kovo 17 d. už
darė abudu universitetu, di
desnę dalį aukštesniųjų mo
kyklų, suėmė nesutikusius 
atsišaukimo pasir a-yti še-

mi politinius kla u s i m u s, 
svarstysim vien legiono rei
kalą.” Matydamas, kad lie
tuviai nelinksta prie to le
giono, Renteln pagrąsino iš- 
leisiąs specialų įsakymą, ku
riuo lietuviai varu būsią i- 
mami kariuomenėn. Tada 
Mickevičius paklausęs; “Ar 
tai bus suderinta su tarp
tautine teise?” Vienas vo
kiečių į tai atsiliepęs: Eu
ropoj bus nauja tvarka, nau
ja tarptautinė teise 
ja bus suderinti šie 
lai. Vienas iš tarėjų 
taręs: Lietuvių taura
vo pamestinukas, ji tiek se
na, kaip ir vokiečių tauta? 
Lietuva sudarė viduramžy
je imperiją nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų. Lietuviai bu
vo tris kartus apgulę Mask
vą ir ją paėmė..” To vokie
čiams buvę perdaug, nes tai 
buvo kaip tik po paskuti
niųjų pralaimėjimų rytų 
fronte. Rinteln kumščia dro- 
žęs į stalą ir pasakęs: Ma
no ponai, prašau atminti, 
jog kalbatės su didžiojo Rei
cho įgaliotiniais. Tarėjas 
Matulionis pareiškęs, jog
tik Lietuvos valdžia .gali'!.šis tarėjus, apie 50 prof e- 
mobilizuoti vyrus ir todėl 
pirmiausiai kurtina vyriau
sybė, bet vokiečiai atsisakę 
ir pastatę klausimą: ar lie
tuviai einą prieš boisevikus, 
ar už bolševikus. Jei prieš
— turi kurti legioną, jei už
— tai vokiečiai padarysią 
išvadas. Po didelio spaudi
mo šalia Kubiliūno sutikę 
pasirašyti atsišaukimą į lie
tuvių tautą Germantas ir 
dr. Paukštys, bet ir tas at
sišaukimas daugiausia ragi
nęs 
vęs 
to, 
tas
randumas, reikalaujant Lie
tuvai laisvės.

eiti savo pareigas ir bu- 
atsargiai parašytas. Be 
vokiečiams buvo įteik- 
tarėjų paruoštas memo-

šorių, sunaikino dalį Vil
niaus ir Kauno bibliotekų, 
sudaužė ir išvežė per 2,000 
plokštelių su liaudies daino
mis, sudegino dalį lietuvių 
kalbos žodyno, sunaikino kai 
kurių fakultetų įrengimus, 
ir vykdė kitas represijas, a- 
pie kurias jau buvo skelb
ta. Gestapo paleido gandus, 
esą sudaryti šviesuomenės 
sąrašai ir jie bus išžudyti... 
Kubiliūnas ėmėsi sucaryti 
tiltą tarp okupantų ir lietu
vių. nes, ištikrųjų, gestapo 
šėlo.

SLAPTA KRIVŪLĖ
PO LIETUVĄ

Lietuvos Tautinis Komi
tetas pasiuntė savo krivulę 
ir visas kraštas tuoj žino
jo, kad nereikia eiti į ka
riuomenę. Studentai išsi-

VYKDAMI Į KONFE
RENCIJĄ PARAŠĖ 
TESTAMENTUS...

Kovo 23 d. Kubiliūnas su
kvietė Kaunan visuomenės 
veikėjų pasitarimą, ragino 
į tautą paskelbti atsišauki
mą. Prof. Končius pareiškė 
negalįs po atsišaukimu pa
sirašyti. Tą patį pasakė Fle- 

(Nukelta į 5 pusi.)

ĮSTOJO Į KARIUOMENĖS KAPELIONUS

Kun. Stanislaus P. Torgosz. Krokuvos arkivyskupijos, 
buvo atvykęs į Pax Romana kongresą 1939 metais. Karai 
užėjus negalėjo grįžti į Lenkiją. Jis dabar įstojo kapelio
nu į lenkų kariuomenę, čia mes matome jį atsisveikinant 
imigracijos biuro direktoriumi.
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Patriotingųjų lietuviu keliais...
— DARIUS IR GIRĖNAS. — PARSIDAVĖLIUS 
KITIEMS LIETUVIAIS NELAIKOME. — KOVA DĖL 
SAVOSIOS TAUTOS TEISIŲ. — LIETUVA 
PROGRESAVO IR SU VISAIS SUGYVENO.

DIDVYRIŲ DVASIOS 
PROŽEKTORIAI

biaurisi parsidavė.iais. Par
sidavėlių ji niekuomet ne- 
žiuojasi savo didvyriais, ii 
gerbė ir negerbs. Tokių ne 
gerbtinųjų pavyzdžiu Lietu
vos istorijoje yra Kunigaikš
tis Jogaila. Jį lietuvių tau
ta negerbia ir lietuviu 
laiko. Jis lietuvių tautą 
neigė — ją svetimiems 
jungė. Iš priežasties jo
apdairumo, ar ambicingume 
lietuvių tauta nustojo va
dovaujamos rolės — nusto
jo Lietuvos nepriklausomy
bės: tapo sunarpliota su j vaikus.
Lenkija ir įjungea Rusijos --------
imperijon.

Kap. Darius ir Įeit. Girė
nas gyveno ir mirė Lietu
vai ir lietuvių tau. ai. Lie
tuva jiems buvo tautinė mo
tina. o lietuvių tauta broli
ja. Lietuvai ir lietuvių tau
tai jie atidavė viską, neiš
skiriant ir savo brangių gy
vybių. Jie tapo ir yra lietu
vių tautos didvyriai: jie žu
vo, bet jų žygis niekuomet 
nežus ir visuomet 1 patrijo- 
tinguosius lietuvius kalbės: 
“Lietuvių tauta laukia iš 
savo sūnų ir dukterų drą
sesnių žygių... Lituanicos 
laimėjimas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dva
sią, įkvepia juos naujiems į,vokietėję Bertulaiciai 
žygiams. Mūsų pasisekimas kiti to plauko paukščiai> ku. 
tegu sutvirtina pasitikę j i- i rie dirbo ir dirba ne 

bet svetimai tautai ir vąl-l 
stybei. Jie kilme yra lietu
viai, o širdimi ir dvasia kas 
kitas. Kuo greičiau jų spal- 
vos paaiškėja, tuo greičiau 
jie iš prigind osios tautos 
iš-iskiria ir prie savo pasi
rinktos tautos arba valsty
bės prisiskiria. Kur kas y- 
ra prisiskyręs sprendžiama 
iš jo darbų ir simpatijų, i 
Kiekvienas lietuvis stoja už 
lietuvių tautos laisvę ir Lie
tuvos nepriklausomybę, o 
kiekvitnas renegatas sten
giasi piršti lietuvių tautai 
vergiją ir Lietuvai pražūtį.
ŽMONĖS BE LIETU
VIŠKOS SIELOS

ne- 
pa- 
pa- 
ne-

I

tegu sutvirtina pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabu
mais.” šitie žodžiai yra iš
imti iš Dariaus ir Girėno 
tautinio testamento. Jie y- 
ra profetiški, inspiruojanti 
ir reikšmingi: didvyrių dva
sios prožektoriai j tautą ir 
j jos ateities žygius.

Darius ir Girėnas skrido 
Lietuvon tam, kad nutiesti 
draugingumo tiltą tsrpe A- 
merikos ir Lietuvos, kad už- 
megsti draugingesnių: ry
šius tarpe dviejų respubli
kų lietuviško jaunimo, kad 
prisidėti prie aviacijos vys
tymo ir kad įtraukei lietu
vių vardą į naujosios ir 
reikšmingosios technikos lo
byną. Jie tą viską padarė. 
Jų nuopelnų vaisiai bus gy
vi ir bylos į lietuvių tautą 
per amžius. Lietuvių tauta 
juos minės ir garbins, kaip 
dabar mini ir garbina di
džiuosius kunigaikščius, pa- 
trijotinguosius tautos stip
rintojus ir laisvintojus: 
šytojus, knygnešius, 
norius ir visus kitus 
įžymiuosius sūnus ir 
ris.

i

i

ra- 
sava- 
tautoa 
duk.e-

DIDVYRIŲ TAUTA 
NEUŽMIRŠTA

MOTINA SU DEŠIMČIA VAIKŲ

i

nj ._ . “Draugas” Acm^ ptioto
Mrs. Clara Edvvards, 4o metų. Muncie, In d., lauke prie teismo rūmų. Ji yra patrauk

ta j teismą už savo vyro nušovimą. Moteris sako, jog vyras grąsino užmušti ją ir jos

nepatartina 
nes blogai

vaisius, rei- 
nuplauti su

f

Prie Jogailos kompanijos 
priklaus: surusėję Paleckiai, 

i ir

jjlniausdai, Ji pildė viuas 
obligacijas ir sutartis skru-! 
pūlingai. Tarptautinė teisė 
jai buvo šventa. Nė vienas 
kaimynas pagrįsto apkalti
nimo jai užmesti negali, ir 
neturi.

Lietuva yra šalininkė tarp 
tautinės politinės; organiza
cijos. tarptautinio teismo ir 
tarptautinės policijos. Ji 
visą laiką, buvo ir tebėra 
Tautų Sąjungos narys. Jei
gu Tautų Sąjungos vietoje 
susikurs kitu vardu organi
zacija, Lietuva į ją įstos ir 
bus nariu. Tarptautiniam 
teisme Lietuva jau turėjo 
dvi bylas: vieną su Lenkija 
dėl sienos atidarymo, o ki
tą su Vokietija dėl Klaipė
dos gubernatoriaus ir sei
melio teisių; jei bus reika
lo, ji stos įj tą teismą ir su 
Rusija bei dabartine oku
pante dėl neteisėto sienos 
peržengimo, sutarčių sulau
žymo. ir skaudžių nuostolių 

yra padarymo.
są- 
ki- 
to- 
at-

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

VAISINIAI VALGIAI
Vasaros metu valgyti

i

giau vaisių, o mažiau
so:, yra sveika.

Šiltųjų kraštų gyventojai Į 
daugiausia maitinasi vai
siais. '1 i

dau
me

SIEKIA TAIKOS IR 
SUGYVENIMO

Lietuvis tvirtina ir kovo
ja, kad lietuvių tauta 
t’ip pat kultūringa ir 
moninga, kaip bet kuri 
ta civilizuota tauta ir 
dėl ji turi turėti savo
skirą ir nepriklausomą val
stybę, o rusas ar vokietis, 
nežiūrint kokią kalba jis 
kalba, tvirtina, kad lietu
vių tautai savos valstybės 
nereikia, kad jai reikalin
ga ir kad ji nori prisidėti 
prie Rusijos, Vokietijos. To
kių kalbų girdisi kaip kur

Su didžiaisiais ir patrijo- .r iįetuvjų kalba kalbančių 
tintaisiais vyrais eina di.................................... *
džiosios ir patrijotingosio: 
širdys. Jų idėjos ir darbai, į 
kurie yra surišti su tauta, 
eina iš kartos į kartą. Ge
diminas. Kęstutis ir Vytau-

bei rašančių be lietuviškos 
sielos žmonių; kokia tų žmo- 

’ nių yra kilmė ir kokie yra 
’: motyvai jų raštams ir kal

boms čia gilintis netenka. 
l* Sapienti sat. Čia tenka pri- 

tas yra gimę ir mirė prieš minti tik tas kad lietuvių 
5-6 šimtus metų, bet lietu-1 !autl gerai atsimena Ryt. 
vių tauta Juo3 tebegarbina frt£iuSi Lenkijos-Lietuvos 

, ir Rusijos priespaudą 
bei baudžiavą, kad lietuvių 
tautai kalba Lietuvos isto
rija — ji istorijos klausosi 
ir bet kurio svetimo jungo 

ienkia kratosi.I
LIETI VIS NIEKAM 
NEVERGAUS

Lietuvių tauta nori su sa- 
do Lietuvos žemę ir spau- v0 kaimynais kaimyniškai 
džia bei kankina ir išnaud*> gyventi, jį nenori ir at- 
ja žmones. Dariaus ir Girė- sisako būti bet karto kai
no ištvermė, Eimučio krau- myr-’3 'ergu. Ji laikosi pri- 
jas ir vyskupo Matulionio gimtodos ir 
kančios tautą stiprina ir jai 
ryžtingumo teikia.
IŠSIGIMĖLIUS TAUTA
SMERKIA

vių tauta juos tebegarbina - - 
ir iigai, ilgai garbins. Tą ji ,j”ją 
daro ir darys, kad jie tau
tai nusipelnė, kad jie tautai 
ir vai: tybei didelius ir reikš H 
mingus žygius atlipu.

Prieš juos tauta 
galvą ir semia iš jų stipry
bę. Tautai stiprybė ypatin
gai reikalinga dabar, kuo
met žiaurūs okupantai min-

Reikia pasakyti, kad Lie
tuva nenori nei peštis, nei 
bylinėtis su kaimynais: ji 
nori su visais geruoju gy
venti ir visus reikalus rišti 
pasiremiant įstatymais ir 
sutartimis. Ji nori savo da
lį pridėti ne tik karo vedi
mui, bet ir pokariniam susi
tvarkymui. Po karo, vienas 
iš svarbiausių objektų bus 
maistas. Lietuva gi, yra 
maisto gamintoja. Maisto ji 
gali pagaminti daugiau ne
gu kad jos gyventojai gali 
suvartoti. Ergo, ji gali eks
portuoti maistą į tas šalis, 
kurios jo pakankamai ne
pasigamina. Tačiau tą jį ga
li padaryti tik būdama lais
va ir nepriklausom-*.

Prieš karą Lietuva eks
portuodavo didesnę dalį sa 
vo produktų: sviesto, mėsos 
ir kiaušinių, į Ang-.iją. Ją 
sekė Vokietija ir Rusija. Po 
jų ėjo mažosios valstybės 
ir Jungtinės Amerikos Val
stybės. •
KOVA PRIEŠ 
OKUPANTUS

Augantieji vaikai ir sun
kiai dirbantieji darbininką, 
maitintis vien tik vaisiais 
neprivalo todėl, kad vaisiuo
se nedaug tesiiauda kūną 
auginančios medžiagos. Dai 
bą dirbant kūno ląstelės dy
la; tų ląstelių atbudavoji- 
mui yra reikalingi proteidai, 
o vaisiuose randasi vos tik 
apie 1 nuoš. proteidų. Tiek
—__ _ ____ _ _ _

- Į 
santvarkos praktikuoto  jų ir! 
vykdytojų. Ji jau atsikando 
ir komunizmo ir nacizmo 
Ir viena ir kita siccsma jai 
įkyrėjo — lietuvių tauta no
ri praktiškos ir racionalios 
demokratijos, kaip politinė
je, taip ir ekonominėje sri
tyse. Tą rodo įvairūs lietu
vių pareiškimai ir veiksmai 
Jaunimas ir darbininkija s<. 
kilo prieš rusiškus-komunis- 
tiškus okupantus 1941 me
tais, tas pats jaunimas ii 
ta pati darbininkija, kun 
tebėra gyva ir nepatekus t 
koncentracijos stovyklas, ky 
la ir kovoja prieš vokiškus- 
naciškus okupantus. Su jau 
nimu ir darbininkija bei va.- 
stiečiais stoja visi civilinia. 
vadai ir dvasiškija. Visi dir
ba ir kovoja už laisvą, ne
priklausomą, demokratišką 
Lietuvą.

Tad Vytauto, Valančiaus, 
Kudirkos ir Dariaus-Girėno 
vienminčiai ir vientaučiai, 
stiprinkite ir didinkite vi
sas pastangas, dirbkite be
pertraukos dirbtuvėse ir na- pergausuS antplūdis 
muose, pirkite be perstoji- mėnesinių, neprivalo valgy
mo karo bonus, aukokite 
Raudonąjam Kryžiui ir pi
nigus ir kraują, sekite sa
vo vadą ir laisvos žmonijos 
gynėją bei prietelį Preziden
tą Rooseveltą iki visiška, 
pergalės ir visų tautų iš 
laisvinimo ir Lietuves ne
priklausomybės atstatymo.

(Red. prierašas: šios min
tys yra paimtos iš dr. P. 
Daužvardžio, Lietuvos kon
sulo kalbos, pasakytus lie 
pos 17 d. prie Dariaus-Girė
no paminklo).

nepakanka.
Vaisių bendra sudėtis yra 

tokia: vandens ranaasi 80 
nuoš., proteidų apie 1 nuoš., 
cukraus nuo 6 iki 15 nuoš., 
medėnos (labai svarbi me
džiaga) apie 5 nuo®., natu- 
ralės rūgšties nuo 1 iki 3 
nuoš., ir druskų bei mine
ralų apie pusė nuoš. Be to, 
kiekviename šviežiame vai-

’ • aukščiau: ios 
teisės, kuri laidoja jai to
kias pat teises, kokias tur 
kaimynai ir kitos laisvos 

, bei savistovios valstybės. 
Lietuva savo kaimyniškumą 

Tauta džiaugiasi ir did-' ir korektiškumą yra įrodžius

Su Jungtinėmis Ameriko' 
Valstybėmis visuomet Lie
tuvos santykiai buvo geri 
o po karo jie bus dar ge
resni. Aš esu linkęs manyti, 
kad Lietuva po karo susi- 

j tvarkys pagal Amerikos mo 
lėlį: bus viena iš uoliau

■ ir praktiškiausių Ameriko

LIETUVIŲ KOVOS PRIEŠ 
NACIUS

(Atkelta iš 4 pusi.) 
džinskas. Kiti abejojo; bet 
rytojaus dieną vieų jų, net 
ir nedalyvavusių posėdyje 
asmenų, buvo po nauju at
sišaukimu okupantų padėti, 
paskelbti laikraščiuose. Mi
nėtame posėdyje pasakęs 
Kubiliūnas, kad bus šaukia
ma Lietuvos konferencija. 
Iš tikro, visuose apskričiuo- 
se padaryta visuomenės vei
kėjų pasitarimai (juos kvie
tė apskričių viršininkai) ir 

i parinkta po 3-5 atstovus į 
konferenciją. Ji turėjo įvyk
ti kovo 28 d., atidėta į ko
vo 30 d., o įvyko tik balan
džio 5 d. Dalyvavo 93 vei
kėjai. Jie taip nepasitikėjo 
vokiečiais, kad išvykdami 
namuose padarė tescamen- 
tus...

NAUJA NACIŲ 
APGAULE

Atvykęs į konferencijos 
posėdį Kubiliūnas perskaitė 
tris rezoliucijas ir paleido 
namo. Rytojaus dienų vokie
čių laikraščiai paskelbė tas 
“Lietuvos Konferencijos Re
zoliucijas’’ ir padėjo M. Bir
žiškos parašą. Jis buvo kon
ferencijos pirmininku. Su
pratę apgaulę 90 atstovų 
p: davė memorandumų Hit
leriui, patys pasirašydami 
vardais, pavardėmis ir ką 
kuris atstovauja. Drąsus žy
gis! Memorandume yra ir 
M. Biržiškos parašas. Kon-

nai gniaužo, tai neprivalo 
valgyti nei saldžių, nei rūgš
čių vaisių be gydytojo pata
rimo.

Kad viduriai btrcų liuo- 
sesni, vaisius reikia valgy
ti rytmety prieš pusryčius. 
Vidurius liuosinanti vaisiai 
yra: fygos, razinkos, džio
vintos slyvos, obuoliai, ser
bentai ir šviežios slyvos.

Vėlai vakare 
valgyti vaisių, 
miegosi.

Pirm valgant 
kia juos gerai
vandeniu. Nuo nešvarių vai
sių galima užsikrėsti bet 
kurią nors liga.

Virti vaisiai geriau virš
kinąs!, bet žaliuose vaisiuo
se yra daugiau vitaminų bei 
maistingumas yra didesnis.

Neprinokusius, ar perno
kusius, ar apipuvusius vai
sius yra nesveika ir net pa
vojinga valgyti. Nuo nepri
nokusių vaisių valgymo ga
lima. gauti vidurių uždegi-' 
mą ir žarnų kraujavimą. At
sargiai. j

Kad geresnis apetitas bū
tų. valgyk vaisius prieš val
gi

Kad maistas geriau virš- i 
kin-tusi, valgyk vaisius po 
valgio kaip dezertą.

Kad suliesėti, valgyk vai
sius dažnai, ir daug. ir be
veik visuomet. Tik bananų 
nutukusiems nepata r t i n a

siu j e randasi nemažai svar- valgyti. Juos tevalgo tie. ku- 
bių antiskorb.utinių vitami-, rje nori pasunkėti, 
nų.

Kiekvienam yni naudinga tiesa ; nuo difteritinio anti-, ferencijoje buvo priversti 
žinoti ką vaisiai teikia žmo
gaus kūnui; !

1. Gesina troškulį ir žmo
gų gaivina.

2. Sužadina apetitu, ries 
vaisiai yra gražūs, maloniai 
kvepia ir yra skanūs.

3. Pagelbsti suvirškinti 
maistą, nes bevalgant vai
sių, burnoje atsiranda dau
giau seilių, kurie yra būti
ni miltų suvirškinimui.

4. Minkština vidurius.
5. Neleidžia kraujui 

tirštėti — sukrekėti, — 
taip tariant, atskieazia krau 
ją-

6. Teikia kūnui naudingų 
mineralų bei rūgščių.

7. Turi diuretinę veikmę 
inkstams.

8. Dalinai patenkina alkį, 
bet žmogaus netukina.

Bendrai, vaisius
yra sveika beveik kiekvie
nam. Bet yra
štai

1. Kas turi cukrinę ligą 
(diabetes mellitus), tas be 
gydytojo leidimo neprivale 
valgyti kriaušes. čerešne3, o- 
bualius, tanžerines ir vynuo
ges.

2. Moterims, kurioms yra 
laike

Atsakymas S. Y. — Ne-

toksino injekcijos paraly
žius negali įvykti. Jūsų vai
kui paralyžius įsimetė nuo 
kurios nors kitos priežas
ties.

Atsakymas A. L. — Jei 
nėra kontraindikacijų, tai 
šildyti skaudamus sąnarius 
prieš saulę yra sveika. Heį 
lioterapija reumatikams y- 
ra naudinga.

dalyvauti ir šie kunigai: P. 
Bernotas iš Vaiguvos, P. 
Dambrauskas iš Marijampo
lės, Gumba ragi s iš Linkme
nų, F. Kemėšis iš Dotnuvos. 
K. Pūkinas iš Trakų, H. 
Radvila iš Skaudvilės, M. • 
Ražaitis — Vilkaviškio Ku
nigų Seminarijos rektorius, 
St. Telksnys ir Edv. Vaiš
nora.

valgyti

ir išimčių.
kokios išimty^-.

ti jokių vaisių, ypač neval
gyti orandžių bei citrininių 
vaisių tame laike, 
sultys labai skiedžia 
ją, neleidžia kraujui 
nuotis. ir tokiu būcu 
ris gali netekti daug 
jo.

Bet toms, kurioms 
sinės yra skaudžios ir ant
plūdis mažas, tai vaisius 
valgyti tame laike yra nzu- j 
dingą.

3. Kurių skilvyje rand:si 
perdaug acto ir riemuo daž-

mėne-

Vaisių 
krau- 
fibri- 
motc- 
krau-

"DRAUGAS ACMK PHJTO
Vokiečių submarino įgulos karys šaukia-i pagalbos (vir

šuje) po to, kai pakrančių sargybos laivas nuskandino jo 
submarinų Atlantike. Apačioje paveikslo matome kaip 
vokiečiui padedama Įlipti saugiai i laivą.
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LAIKRAŠTININKĖS BUVO SAVAITĘ WAAC*S CENTRE

Moterys laikraštininkės šešias dienas praleido WAAC’s lavinimo centre, Fort Ogle

Romos mieste krito bombos
Romcs miestas yra kata

likiškojo pasaulio centras, 
drauge ir Italijos sostinė. 
Miestas pilnas garsių meno 
brangenybių, tarsi muziejus 
būtų. Tačiau karo metu ne
paisoma meno brangenybių, 
miesto grožio; žiūrima 
miesto svarbumo karo 
žvilgiu.

Romoj yra svarbūs gele
žinkelių centrai, didelis aero
dromas. Visi naudingi karo 
tikslams. Liepos 19 d. Ame
rikos lakūnai Romos miestą 
bombardavo. Jie stengėsi su
griauti geležinkelių centrus 
ir aerodromą. Sprogstančios 
bombos apgriovė ne vien 

svarbius karo taiki- 
Lo-

šiuos
nius, bet ir sužalojo 
renzo bažnyčią.
MENKAS
PASIPRIEŠINIMAS

San

tik 
at-

POPIEŽIUS RAMINA 
ITALUS

Iš Londono pranešama, 
kad Šv. Tėvas vaikščiojo 
griuvėsiuose ir meldėsi Ve- 
rano kapinėse (taip pat su
žaloti) ir prie Šv. Lorenzo 
Bazilikos. Paskui Jo Švente
nybė vaikščiojo sugriautoj 
miesto daly laimindamas ir 
guosdamas žmones. Vėliaus 
grįžęs rado prie Šv. Petro 
Bazilikos didelę minią žmo
nių, kuriuos vėl laimino ir 
ramino.

Romos bombardavimu ita
lų moralei buvo suduotas 
.skaudus smūgis.

1

thorpe, Ga., kur jos patyrė moterų kareivių gyvenimą. Viršutiniame paveiksle laikraš
tininkės laukia sveikatos patikrinimo karo departamento name, Arlington, Va. Žemuti
nis paveikslas arti rodo rašytojas išsirikiavusias. Dešinėje įdėtas paveikslas rodo tris 
laikraštininkės. ilsintis, kurios dalyvavo WAAC’s savaitėje, šioje WAAC’s savaitėje 
atstovavo N. C. W. C. news service Miss Katherine McKiever (paveikslas šone).

Šiame žygyje dalyvavo du 
lakūnai, kurie pereitais me
tais bombardavo Tokyo. Jie 
pasakojo, kad italų pas prie- 
šinimas buvo visai menkas. 
Anot jų, japonai daug ge
riau šaudė iš priešlėktuvinių 
pabūklų, negu italai.

Sakoma, padangėse skrai
džiojo daug italų lėktuvų, 
bet nė vienas nepuolė ameri- 

: kiečių.
Mieste sukelti try3 gais

rai.

VATIKANAS 
IŠSAUGOTAS

KALBASI APIE ROMOS UŽPUOLIMĄ

"DRAt'GAS ACME PHOTO

Ray CIayyer (kairėje), karo korespondentas, kalbasi 
apie užpuolimą Romos iš oro su majoru V/arren B. Whit- 
more, Jacksonville, Fla.

SICILIJOS GYVENTOJAI SVEIKINA

Laikraštininkas Joseph 
Morton, šio žygio dalyvis, 
pranešė, jog lakūnams buvo 
įsakyta visai nebombarduo
ti sekančias vietas: Vatika
no miesto, St. Maria Mag- 
giore bažnyčią, šv. Pauliaus 
Baziliką, Kolisiejų ir kitas 
vietas. Tos vietos ir nebuvo 
bombarduotos.

,1

San Lorenzo bažnyčia su
žalota todėl, kad ji buvo ar
ti karinio taikinio — San 
Lorenzo gelžkelio.

RACIONAVIMO
KALENDORIUS
MIESA IR RIEBALAI

Raudonos stampos karo 
racionavimo antroje knyge
lėje įsigalioja ir baigiasi 
taip:

"DRAUGAS ACME PHOTO

Pachino gyventojai, Sicilijoje, pasveikino įžengiančius sąjungininkus į
Čia grupė gyventojų sveikina britų Bren gun įgulą, kai tuo tarpu toliau girdisi kovos 
triukšmas.

jų miestą.

TRUMPAM LAIKUI SUSTOJO ARBATAI

Birželio 27 d eną įsigalio
jo P (16 punktų) raudonos 
stampos ir baigiasi liepos 31 
dieną. Liepos 4 d. įsigaliojo 
Q raud. stampos ir baigiasi 
liepos 31 dieną. L'epos 11 
dieną įsigaliojo R raudono
sios stampos ir baigiasi lie
pos 31 d. Liepos 18 d. įsiga
lioja S raud. stampos ir bai
giasi liepos 31 d.

PROCESUOTAS MAISTAS
Liepos 1 d. įsigaliojo N,, 

P, Q mėlynos stampos ir bai- j 
giasi rugpiūčio 7 dieną.
CUKRUS

Cukraus stamp No. 13 
penkiems svarams baigiasi 
rugpiūčio 15 dieną.

Palydovinis lėktuvnešis “B” (viršutinis paveikslas), pertaisytas iš prekinio laivo, 
apsaugojo Atlantike konvojų, kai jo lėktuvai paskandino du, o galimas daiktas^ jog 
paskandino keturis priešo submarinu3. žemutinis paveikslas rodo, kaip gelmių bombos 
sprogdina ašies submariną, kai nuo mažo laivo pakilo lėktuvas.

Britų žvalgai pakeliui į Catania eina per Sicilijos sudaužytą miestą Melilli, kada 
sąjungininkų kariuomenės žygiuoja šiaurės linkui, be jokio pasipriešinimo.

U. S. JĖGOS ŽYGIUOJA Į J APONŲ LAIKOMĄ SALĄ

Stampos No. 15 ir 16, pir
moje karo racionavimo kny
gelėje. kiekviena stampa ge
ra penkiems svarams cuk-

General Bernard L. Montgomery, pragarsėjęs aštuntos britų armijos vadas, trum- rui pirkti kenavimui baigia- Išlaipinimo laivas apginkluotas machine guns. Kareiviai palieka transportą ir žy
pam laikui sustojo Sicilijos sode atsigaivinti, prieš žygiuojant į Catania. si spalių 31 dieną. giuoja į pakrantę kai Rendova saloje prasidėjo invazija.
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IR APYLINKĖSE
dienraštis draugas, chicago, illinois

————— .
T

CHICAGOJE
Dovanos plaukia, 
knygutės grįžta 
Gildos piknikui

Vargdienių Seserų Gildos 
nariai ir šiaip geros valios 
seserų prieteliai, pastebėję 
spaudoje paraginimą, kad 
laikas jau grąžinti dovanų 
išplatintas knygute?, ir kad 
laukiama geraširdžių, kurie 
galėtų paaukoti kokią do
vanėlę ar pinigais ‘Tango” 
žaidimui, susilaukta tikrai 
gražios paramos. Daugelį 
tų dovanų pinigais ir šiaip 
daiktais pristatė tiesiai į 
Aušros Vartų parapijos kle
boniją. Rengimo komisija ir 
dvasios vado pavaduotojas 
klebonas kun. J. Dambraus
kas nu-oširdžiai dėkoja 
radariams už aukas, bet 
vis laukiama daugiau.

Gražu tai pastebėti,
tikimasi, kad Vargdienių Se
serys sekmadienį, liepos 25 
dieną susilauks, jei tik 
vas duos gražią dieną, 
širdžios paramos.

Stebint tokį gražų
kaupimą 4r susibūrimą ne
kuriu narių vienybėn, be a- 
bejonės ir traukia dar prie 
didesnio įsitempimo ir pri
sirengimo.

t

Užtat, malonūs nariai ir 
šiaip gerieji talkininkai, ku
rie dar turite paėmę dova
nų knygučių pla tinimui, ma
lonėkite jas išplatinti, nes 
tas padidins ne vien mūsų
pikniko sėkmės žmoaių aW> matyti buvo mūsų parapi- 
silankyrru. bet ir padidins 
mūsų darbo sėkmės.

Liepos 25 dieną, visų ko
lonijų gatvėkariai veda ge
ruosius Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Panelės Marijos priete- 
lius į West Sidę, Aušros 
Vartų parapijos “Rūtos” 
daržą 5-tą valandą po pie
tų. Pasitikime! K.

ge- 
dar

nes

Die- 
nuo-

So. Chicagos žinutės

Piknikėlis pavyko. Liepos 
18 d. parap. darže įvyko Šv. 
Teresės dr-jos rengiamas 
piknikas. Diena buvo labai 
graži, žmonių buvo daug, 
parapij onų ir roselandiečių, 
ir svečių iš kitų kolonijų. 
Visi smagiai šnekučiavosi ir 
mėgino savo laimes prie į- 
vairių žaidimų. Parapijai 
liks pelno virš keturių šim
tų dolerių.I

We$l Ptillmat.o 
naujienos

Ateinantį sekmadienį — 
liepos 25 d. Vytauto parke 
įvyksta mūsų parapijos pik
nikas. Piknikui prisirengta 
gerai. Bus užtektinai vi
siems gardaus valgio ir gė
rimo. Be to, šokiams g:os 
gera orkestrą. Visus kvie
čiame piknike skaitlingai 
dalyvauti.

Sočikagiečiai ta proga svei
kina ir linki sveikatos, 
tvermės ir daug įvairių Die
vo malonių. Linkime daug 
linksmų varduvių.

iš. Nubausti už daržovių 
vogimu

Chicago, III. — Du vyrai, 
pereitą antradienį, buvo nu
bausti kiekvienas po 20 die
nų į Lake kauntės kalėjimą

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Rengiasi prie pramogos.
Šv. Vardo dr-ja, stropiai da- už vogimą daržovių iš karo 
ro planus pramogai, kuri daržų priemiestyje, 
įvyks parap. darže, rugpiū
čio 22 d. Malonėkite įsitė- 
myti dieną ir atvykę nesi
gailėsite. Rap.

Dėkojame. Malonėkite pri 
imti mūsų padėką vardu 
kleb. kun. V. Černausko ir 
Šv. Teresės Sodalicijos visi, 
kurie savo atsilansymu ir 
įvairiais 
prie šio 
Ačiū už 
klebono 
kienei,
M. Cickevičienei, 
kienei, Valuckienei, Juškie
nei, Baltuškienei, živatkaus- 
kienei, Šeštokienei, Ig. ži- 
vatkauskienei.

darbais prisidėjote

susi-

Liepos 17 d. mūsų bažny
čioje priėmė Moterystės Sa
kramentą Ignas Zeleckis su 
Alekstindra šediene (abu

našliai). Abu “jaunavedžiai” į 

yra ilgamečiai W. Pullman 
gyventojai ir priklauso prie i 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus para- 

i pi jos. Linkime gražaus su-
pikniko pasekmių, gyvenimo.
aukas ir dovanas _______

mamytei Cernaus- _ .. .........................-i- , - • Parapijos klebonijoj atei-B. Vasiliauskienei, ..... . , J__ ' nanciai žiemai bus pagenn-M. Mm- i. ... . .ta šilumos sistema — įdėti 
naujas Stoker. Seniau būda
vo kai kada per šilta, o kai 
kada ir labai šalta. Naujas 
įrengimas kainavo arti $400.

/■-

J

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: 

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Garnio dovanos. Pereitą 
savaitę atsilankė į jaunų 
parapijopų namus svečias 
garnys ir B. K. Pečiuliams riai. Tam darbui ir reikės 
paliko sveiką dukrelę, o pas nemaža lėšų. Rap.
Romanus —garnio duvana , ■ ...

v ; , f I M i*^'3
buvo sūnelis; Sveikinanie 8908 > Escanaba Avė., buvo 

jaunu^stėveiiufiįįnaųįagį^ius begalo linksma, ne? jų sū- 
ir taipogi grandmas ir grand nūs Juozapas buvo atvykęs 
pas'— Vasiliauskienę ir B.
M. Cickevičienę.

Šią vasarą bus naujai iš
valyta ir atremontuota pa
rapijos mokykla Ir korido-

Remkite dienraštį “Drau
gą”, laikraštis jus parems.

<00
—'■

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

F

ITIARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

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, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

s
is>*•>

i

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUDONAJAM KRYŽIUI:

Sveikiname su varduvė
mis. Liepos 28 d. pripuola 
Viktorų vardinės. Mūsų my
limas klebonas kun. V. Čer- 
nauskas tą vardą ir turi.

k*

t

Soči-
8847

Aplankė tėvelius. Pereitą 
savaitę Minkų namuose,

Kariai parvyko. Malonu

Phone YARDS 07811646 WE8T 46th STREET

L J. ZOLP

9

MAŽEIKA
3819 LITUANICA AVĖ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
PboBM YARDS 1138-39

» i ■

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

TetepboM YARDS 1419

LACHAWICZ IR SŪNUS
8314 MEST 23rd PtACE Phone CANAL 2513
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA A*B. Phone LAFAYETTE 3871

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVI. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

\ *

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

jonų sūnus, parvykusius ap
lankyti savuosius: A. Jes- 
key, Šimkus, Bishko, M. At
kus ir kiti. Visi linksmi ir 
drąsūs, pasiryžę ginti mū
sų šalį.

Minėjo gimtadienį, 
kagietė Šeštokienė, 
Houston Avė., liepos 16 d. 
minėjo savo gimtadienį. Ta 
proga susilaukė daug vieš
nių ir artimų draugių, ku
rios apdovanojo puikiom do
vanom ir gražiai, linksmai 
vakarą praleido.

Į
iš Canton, Ohio, aplankyti 
tėvelius, gimines ir pažįsta- 

, mus. Paviešėjęs vėl grįžo 
I į savo kasdieninį užsiėmi
mą. _ „ ..

Apleido Chicagą. E. Fad- 
ner, buvusi Mažeikaitė, šią 
savaitę atsisveikino su sa
vais ir apleidžia Chicagą. 
Vyksta į Weed, Calif., ten 
apsigyventi. Sako visiems 
sudiev ir išsiveža daug ne
išdildomų atsiminimų. Pro
gai pasitaikius vėl aplankys 
savo kraštą Chic?go. Lai
mingos kelionės ir pasiseki
mo.

PACHANKIS PAMINKLaT
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, .Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

fei Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios Seimoe

Rankose!

INSULUOKITE Savo Namus Dabar!
SU “BLOWN IN BOCKWOOL” INSULAV1MU 
SUTAUPO KURĄ ŽIEMOJE — PALAIKO VĖSUMĄ VASAROJ
ATIKO TARPAI APDENGIAMI—SIENŲ TARPAI PRIPILDOMI 

Materijolais—Darbas—Patarimas—Vertybė užtikrinta Atsakomingos 
Kompanijos. *
Cash Nereikia—Priority Nereikia—3 Metams Išmokėti.
Atminkit: Suuth Center apsaugoja— jus, jūsų nuosavybę ir Kišenę. 
PILNAS PASIRINKIMAS PIPE PTTTINGS, VALVES, MALIAVOS, 
BOILERIŲ PATAISYMUI DALIŲ. TANKŲ, ELEKTROS IR HARD- 
WARE REIKMENŲ. '

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

VERTINGAS PERSTATYMAS IŠTIRTO PRODUKTO 
•NO DRIP" ------- "NO DRIP”

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

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

Dėl Insul&cijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATĖ ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 55th and Statė Streeta

VISI TELEFONAI ATLANTIC 4290

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL
Savings and Loan 

Association 
OF CHICAGO

PER90NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS VRODUCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Moat Beautiful” Granite

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
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Džiaugės sūnumi, motina iš ligoninės 
grisusi pamatė, jog tai mergaitė

DIENRAŠTIS D&AŪGAS, CHICAGO, HUNOIS

LOS ANGELES. — Mr. ir Mrs. Harry James Hard- 
vvig. liepos 20 dieną, iškėlė bylą prašydami $500,000 dėl 
vaiko sukeitimo ligoninėje. Jiems buvo įteikta mergaitė 
vietoje berniuko, apie kurį jau buvo pasigyrę savo gimi
nėms ir draugams.

Mrs. Lorraire Marie Hardwig byloje pareiškė, jog 
birželio 27 d. South Hoover 
ligoninėje pagimdė berniu
ką. Hardvvig pasakė, kad 
slaugės ir daktarai jam pa
reiškė:

“Jūsų žmona pagimdė gra
žų didelį berniuką (boy).

Tuojau ant vaiko ranku
tės buvo užrištas ženklelis 
■ir pažymėtą: “lytis — vy
riškos”.

Hardwig pareiškė, jog jis 
telefonavo savo tėvams į St. 
Lcuis ir pranešė, jog jie su
laukė anūko.

Minima pora vaiką pava
dino Richard Allen Hardvvig 
ir gimimo pažymėjime pasi
rašė Dr. J. M. Andrews.

Liepos 3 dieną motina grį
žo namo su vaiku, ligoninė
je buvo pasakyta, jog tai 
jos vaikas.

Kada Mrs. Hardwig nu
rengė vaiką, kad jį išmau- 
džius, sakoma byloje, paaiš
kėjo, kad tai ne berniukas, 
o mergaitė buvo.

Hardwig tuojau nubėgo į 
ligoninę su mergyte ir parei
kalavo berniuko.

Ligoninės tarnautojai pa
žiūrėjo nustebę, jis pasakė, 
ir jie pareiškė:

dar tebėra mergytė.
Byla keliama prieš ligoni

nę, prieš daktarus ir kai 
kuriuos kitus asmenis. Rei
kalaujama sumokėti $500.- 
000 ir teismo išlaidas.

Nekaltinkite vištų, jei 
bus racionuojama 
kiaušiniai

Chicago, III. — W. D. Ter
mohlen, assistant chief of 
the dairy ir poultry branch 
of the Food Distribution Ad- 
ministration, pereitą antra
dienį pareiškė per pietus 
tarptautinės viščiukų drau
gijos konferencijoje, Palmer 
House. kad nežiūrint fakto, 
jog dabar vištos deda dau
giau kiaušinių, negu prieš 
tai, netolimoje ateityje gali 
būti racionuojama kiaušiniai 
ir pienas.

Jis pareiškė, kad nėra 
kiaušinių trukumo. Dabar 
daugiau yra kiaušinių, kad 
pristačius ginkluotoms jė
goms ir sąjungininkams. Ka
da liko suvaržyti kai kurie 
mėsiški valgiai, žmonės da-

“Tai yra kur nors klaida”, bar daugiau valgo kiaušinių 
“Jūs negalite man įpiršti ir geria pieną, negu prieš go Wabash. 

mergaitę”, — pasakė tėvas 
šaukdamas. “Aš 
ko tėvas.”

Jo protestas 
pridėjo, ir pas

BYLA DĖL VAIKO SUKEITIMO

i
“Draugas” Acme photo

Mr. ir Mrs. Harry J. Hardvvig, Los Angeles, su mer
gyte. Jie įsitikinę, jog jiems gimė berniukas. Jie kelia 
prieš ligoninę bylą sumoje $500,000 dėl vaiko sukeitimo.

. £ 7 '

esu berniu-
tai.

Termohlen pareiškė, jog 
gali būti greitai reikalinga 
racionuoti ir vištas, kuriosveltui, jis

Hardvvig’us dabar perkamos be punktų.

........................... . . —

TA R "D R Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
A'JfcD/irl Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

ketvirtadienis, liep. 22, 1943

Town of Lake. — šv. Kry
žiaus lietuvių parapijoje šv. 
Vardo draugija, jauniausia 
parapijoje, pasižadėjo įtai- 

I syti vieną iš didžiųjų bažny
čioje langų, kuris kaštuos 
$2,000. Šv. Vardo draugija 
apsiėmė įtaisyti bažnyčioje 
langą, kuriame bus atvaiz
duotas Šv. Panelės Vainika
vimas danguje.

Kitus bažnyčios langus 
įrengti pasižadėjo šios drau
gijos ir šie asmenys:

1. Šv. Pranciškaus 
ninku Brolija — šv. Pran
ciškaus.

2. Ona Švažas — šv. Ona.
- 3. Anelė Jesutis — šv. El

zbieta.
4. Antanas šikšnius — šv. 

Antanas.
5. L. Petkelių šeima — šv. 

Lucija
6. L. Petkelių šeima — šv. 

Elena.

7. šv. Cecilijos choras 
šv. Cecilija.

8. B. Navickų šeima — šv. 
Jonas Apaštalas.

. 9. Stanislovas Auškalnis 
— Dievo Motinos Sopulingo
sios.

A. ir H. Mališauskų 
— Šv. šeimyna.
• ir A. Kinčini: šeima 
Jėzaus Užgimimas.
Parapijos mokyklos

Treti-

10.
šeima

11.
— V.

12.
vaikai — V. Jėzus bažnyčio
je tarp mokytojų.

13. Antanas ir Juzefą Bro- 
nušas — Šv. Rita.

14. Juozas ir Ona
liūnai — Šv. Agnietė.

Dar yra nepaimta įrengti 
25 langai.

Peče

X Chicagos lietuvių ku
nigų svarbus posėdis įvyks 
šiandien, 3 vai. po pietų, 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės lietuvių parapijos kle
bonijoje.

X Kun. J. šaulinskas, šv. 
Mykolo par. klebonas, labai 
patenkintas praėjusį sekma
dienį buvusiu parapijos pik
niku, kuris davė pelno visą 
tūkstantį dolerių. Dėl to jis 
dėkoja savo parapijonams 
ir, be to, brightonparkie- 
čiams, bridgeportiečiams ir 
marketparkiečiams už atsi
lankymą ir paramą. Dėkoja 
ir kun. A. Briškai, kurs at
vyko drauge su savo para
pijos trustistais.

X Andriejus Kazėnas, gy 
venantis 2011 W. 47 St., šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
šv. Vardo draugijos kasi
ninkas. rugpiūčio 5 dieną 
išvyksta j Dėdės Šamo ar
miją.

X Kazimieras Razbadaus- 
kas, gyv. 4608 So. Wood St., 
Šv. Kryžiaus lietuvių para- 

1 pi jos Šv. Vardo draugijos 
maršalka įstojo į marinus.

X Andrius Kubaltls, Wil- 
low Springs, III., telegrafa
vo savo tėvams, kad laimin
gai pasiekė savo destinaci- 
ją į užsienį ir yra eveikas. 
Jis prieš metus savanoriu 
įstojo kariuomenėn aviaci
jos radijo mechaniku.

X Pirmo lietuvio kunigo, 
mirusio Sibiro ištrėmime — 
kun. P. Prunskio — atmini
mas bus pagerbtas pamal
domis šv. Jurgio bažnyčio
je, penktadienį, liepos mėn. 
23 d., 8:30 vai. iš ryto. Si
bire į kapines velionio nepa
lydėjo nei varpai, tikriau
sia jis buvo palaidotas ir 
be dvasininko ir be Mišių 
šv. šv. Jurgio bažn. bus at
giedotos egzekvijos ir šv. 
Mišios.

X Petras Pikturna, 1425 
W. 45 St., senas Town of 
Lake biznierius, Išvyko a- 
tostogų į St. Louis, Mo. Ta 
pačia proga aplankys 
dukrelę Jeniną ir žentą 
zą Kraujelius, kurie 
prieš šešis mėnesius.

X Kun. St. Jonelis, 
Kryžiaus par. vikaras, 
pagerbtas liepos 24 d.,
rapijos salėj tuoj po pamal
dų. Parapijonai ir priete- 
liai prašomi atsilankyti, šių 
pagerbtuvių tinkamam su
rengimui daug darbuojasi 
veikėja Sofija Mickūnienė.

I

Įdomiausias dienraštis yra 
“Draugas”. Paragink užsi
sakyti šį šaunų laikraštį sa
vo pažįstamus.Padidėjo mėsos atsargų 20 procentų

KIEK PAGAMINTA MĖSOS PEREITĄ SAVAITĘ 
t

Chicago, III. — Pereitą 
savaitę buvo gauta dvide
šimt procentų daugiau pa
gamintos mėsos, dėka val
džios priežiūros, negu pir
mykštę savaitę ir 18 procen
tų daugiau kaip tą pačią sa
vaitę pereitų metų.

Apie tai pranešė Hary E. 
Reed, chairman of the War 
Meat Board, pereitą antra
dienį po boardo susirinkimo, 
kuris įvyko šiuo adresu: 5 
&o. vvaoasn.

Jo pranešimas rodo 
vaizdą:

Ja-tiena: 97,000,000 
rų gauta savaitėje; 23 
centai daugiau, negu 
mykštę savaitę, bet 13 
centų mažiau negu tuo pačiu 
periodu pereitais metais.

Veršiena: 14 procentų 
gauta daugiau, negu pir
mykštę savaitę, bet 33 pro
centai mažiau kaip tą pačią 
savaitę 1942 metų.

Aviena ir baron'.ena: 20 
procentų gauta daugiau, ne- 

' gu pirmykštę savaitę ir 28 
procentai daugiau, negu pe
reitais metais tuo pačiu lai
ku.

Kiauliena: Buvo pagamin
ta 198,000,000 svarų; 19 
procentų daugiau, negu pir-
«

mykštę savaitę ir 45 pro
centai viršaus, negu tą patį 
periodą 1942 metais.

Kai kas baiminasi, kad di
delė kiaulienos mėsos gamy
ba gali likviduoti kiaulių 
ūkius, pareiškė Reed, bet jis 
sako, jog dėl to nereikia 
baimintis, nes žiūrima, kad 
tam tikras skaičius kiaulių 
moteriškos lyties butų su
naudota mėsai. "Užtektinas 
skaičius paliekamas veislei.

______________

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet
V-------  ................ ............................

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

v

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

sva- 
pro- 
pir- 
pro

Amerikos Valstybėse 
yra 76,704 apleisti 

arba 1.3 dėl kiekvieno 
veikiančių farmų. 

tai pranešė pereitą 
the

---------- -- ——............■ s

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- . 
MI A U SIAS • 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą 
Murikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS 
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

«■

APSIVEDĖ BROLIO MYLIMĄJĄ

l*'%.

i

dau- 
yra 

Vidurio

Kiek yra Jungtinėse 
Valstybėse apleistų

i

ūkių
Washington, D. C.—Jung

tinėse
j dabar
ūkiai, 
šimto 
Apie
antradienį bureau of 
census.

, Proporcionaliai imant 
giausia apleistų ūkių 
Naujoje Anglijoje,
Atlantiko valstybės ir Mary- 
land, kur yra vienas ūkis 
apleistas iš 20 veikiančių 
farmų. Iowa valstybėje yra 
tik 98 apleisti ūkiai, arba 
vienas apleistas ūkis iš kiek
vieno 
ūkių.

“DRAUGAS ACME PHOTO

P. F. C. Raymond Olson grįžo iš Floridos kempės į na
mus būti savo brolio vestuvėse liudininku (pabroliu). Jis 
grįžęs apsivedė savo brolio mylimąją Florence Flynn, o 
jo brolis Ernest (užpakalyje) jam buvo vestuvėse liudi
ninku (pabroliu).

Kiek užsidarė Cook kauntėje tavernų

dviejų tūkstančių
1

--------------- riį-------

Sulaikyti septyni 
svetimšaliai priešai

I

Sužeistųjų sąrašas j

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas liepos 20 
dieną paskelbė 155 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie buvo 
sužeisti šešiuose kovos lau
kuose. 13 vyrų yra sužeistų | 
jų tarpe iš Illinois valsty
bės.

savo
Juo-
vedė

Apskaičiuojamą, jog Cook 
kauntėje prieš karą buvo 
70,000 biznierių, kurie varė 
menkų dalykų (retail) biz
nį. Sakoma, kad dabar jų li
ko apie 60,000. Vadinasi, 
10,000 išėjo iš biznio.

Išėjo iš biznio kai kurie 
asmenys, kurie vaikštinėjo 
nuo namo iki namo. Kiti bu
vo gan stambių krautuvių

Chicago, III. — J. Spencer savininkai.
Drayton, F. B. I. viršinin
kas, pranešė pereitą antra
dienį, jog sulaikyti septyni 
priešai svetimšaliai, vienas 
iš jų Tokio gimęs japonas, 
kuris pasakė, kad jo tėvas 
yra turtingas oro jėgų ir 
amunicijos išdirbėjas. Ketu
ri iš septynių, įskaitant ja
poną, yra priskirti prie pa
vojingųjų.

Chicagoje nuo Pearl Har
bor užpuolimo buvo areštuo
ta 276 svetimšaliai priešai. 
Iš to skaičiaus 10 buvo ja
ponų, šeši italai ir kiti vo
kiečiai.

Daugiausia dėl karo nu
kentėjo tie biznieriai, kurie 
vertėsi automobiliais, radi
jo aparatais, šaldytuvais, 
elektrinėmis namų reikme- 
nomis ir tam panašiai. Jų 
biznis tapo paaukotas karo 
reikalams. .

Sakoma, kad Cook kaun
tėje nuo karo pradžios iki 
pastarojo laiko buvo užda
ryta 2,500 krautuvių, apie 
1,000 valgyklų. Tavernų bu
vo uždaryta apie 1,130 
gazolino stočių apie 500.

Skelbkitės “Drauge”

ir

Lietuviškos dainos 
Lincoln Park

Chicago, IU. — Penktadie
nį, liepos 23 dieną, 8:30 vai. 
vakare, Rock Garden — Lin- 
coln Park, dainuos Alice 
Stephens (Steponavičius) 
choras ir solistės — Chris- 
tine Miller, Mary Pukomis, 
Albena Gasper ir Sylvia Si- 
tavich. Programoje bus iš
pildyta ir lietuviškų dainų.

Pirkite U. S. Karo Bonus

Šv.
bus
pa-

X Kun. A. Sandys, “Lai
vo” redaktorius, vakar iš
vyko porai savaičių atosto
gų į tėviškę 
Pa.

Mt. Carmel,

X Sofija Jonikienė, So. 
Fairfield Avė., grįžo iš šv. 
Bernardo ligoninės. Kasdien 
eina geryn ir stipryn.

X Ona Varnienė pora sa
vaičių atostogavo Hart, Mi
chigan, pas savo anūkus 
Petrauskus.
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