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PRALAIMĖJIMAS. i1
Mes jau anksčiau esame' 

rašę, kad tikėtis staigių lai
mėjimų negalima. Dar dau
giau. Mes pakartotinai įspė
jome ir įspėjame, kad gali
ma tikėtis paskirų pralaimė
jimų. (Tiesa, už tai mus ko
munistai fašistais pravar
džiavo) .

Tobrukas vokiečių ranko
se. Sevastopolis svyruoja. 
Aleutų salyne jau yra japo
nų. Tai aiškūs pralaimėji
mai, kurių iki šiol sąjungi
ninkų laimėjimai dar neat
sveria. Tačiau mes tikime, 
jog šie pralaimėjimai turės 
virsti laimėjimais. Mes taip 
tikime ne tik dėl milžiniškų 
sąjungininkų potencialių pa
jėgų, bet ir todėl, kad mes 
tikime savimi ir kiekvienu 
amerikiečiu. Todėl, kad mes 
tikime laisvu žmogumi.

PRISIMINĖ...
Nelabai aiški asmenybė 

prisiminė garbingą asmenį.

Ašies Kariuomenė Prie Egipto Sienos
Bombanešiai veikia

'.............. i ■

'•• • >.*}*•* • *. >. ....

(“Draugas” Acme telephnto)
Vienas penkių japonų kruizerių, kuriuos suskaldė ir nuskandino U. S. laivyno lakū

nai bombomis Midway kovose. Tuo būdu smarkiai pakirstas japonų laivynas Paci
fike (Photo passed by U. S. Navy bureau of public relations).

Pirmieji susirėmimai įvyko 
Fort Capuzzo apylinkėje

I
Bombardavo Egipto pajūrį

KAIRO, birž. 22 d.—Bri
tai šiandie paskelbė, jog na
cių motorizuotosios kolonos 
susirėmė su britų kariuome
ne tik per kelias mylias nuo 
Egipto sienos.

Naciai užėmę

FDR, Churchill 
konferencijose 
ekspertai

WASHINGTON, birž. 22 
d. — Baltieji Rūmai šiandie 
paskelbė, jog Prezidento 
Roosevelto ir Anglijos prem 
jero Churchill konferencijos 
vykstančios dieną ir naktį 
“labai patenkinamai.”

Taip pat pranešama, jog 
abu sąjungininkių tautų va
dai netrukus paskelbsią ben
drą pareiškimą.
EKSPERTAI DALYVAUJA

Kartu su Prezidentu ir 
Churchillu konferenc i j o s e 
dalyvauja ir abiejų valsty
bių karo, laivyno ir aviaci
jos ekspertai.

Apie tikresnes konferenci
jų smulkmenas iki šiol nie
ko plačiau neskelbiama, bet 
pažymima, jog Prezidentas 
ir Churchillas svarstą labiau

Pruseika prisiminė kadaise1 sįai antrąjį frontą Europoje 
kalbėjęs su a. a. kun. Navic- Į jr platesnius veiksmus šimtu
ku. Mes aiškiai suprantame rės Afrikoje.
Pruseikos pasididži avimo 
jausmą, jog jis pažino gar
bingą kataliką, garbingą 
lietuvį ir garbingą ameri
kietį.

Tačiau mums nesupranta-
ma Pruseikos noras įtempti, tVASHINGTON, biri. 22 
garbingo asmens vardą į d._Vaistybės sekr. Hull pe 
dvasiniai nusibankrutijus i o reitą pareiskg> jog se.
laikraščio puslapius. Prūsei- metais Rusijai
ka ir Cie. dirba kaip tik už, Ameriko3 ginkbi lr reikme. 
tai, ^prieš ką* garbingos at-|ny8 ^U8 siunčiami kas kar- 

tas plačiau ir plačiau.
Sąryšyj su vienų metų su

kaktim nuo Vokieti j os-Rusi- 
jos karo Cordell Hull pa
siuntė Molotovui telegramą, 
kurioje jis pažymėjo, jog 
prieš kitų metų pabaigą ag
resoriai sužinos, kad jie ne
galės išvengti savo sukurto 
karo pasėkų ir pažadėjo, jog 
Amerikos ginklai ir reikme
nys Rusijon plauks “iki bus 
pasiekta galutino laimėji
mo.”

Japonai apšaudė Oregono 
pajūrio vasarvietę

Nuostolių/ gyvybes aukų nėra

Japonai antroje 
Aleutų saloje

Amerikos reikmenys 
rusams iki laimėjimo, 
pareiškė Hull

SAN FRANCISCO, birž. 
22 d. — Antrą kartą nuo 
Pearl Harbor įvykio karas 
pasiekė Amerikos žemę, kai 
priešas apšaudė Oregon val
stybės pakraščius. Paleista 
tarp šešių ir devynių šūvių.

minties kun. Navickas kovo
jo i. e. dvasinį skurdą, žmo
gaus asmenybės eksploata
ciją, vergiškumą ir žmogaus 
pavertimą mekanizmu.

*
NEW YORKE.

Mums miela, kad New 
Yorko lietuviai gražiausiai 
pasirodė “I am an Ameri
can” parade. Ir mes taip 
pat negalime nesidžiaugti, 
kad New Yorko milit,ari
niam baliuje, šalia Ameri
kos vėliavos pagerbta ir 
Lietuvos vėliava.

“Lietuviškieji” komunis
tai “I am an American” pa
rade nedalyvavę. Tuo meą 
nesistebime. Jie gi negali 
jaustis esą amerikiečiai.

CHICAGOJE.
“Vilnies” angliškame sky

riuje, propagandos tikslams, 
rašoma, jog Chicagoje są
jungininkių tautų dienos pa 
radę “the Lithuanian con- 
tingent was no plaee for 
Lithuanian fascists.” Tuo 
pačiu atsikvėpimu ir “Drau
gas” priskiriamas prie fa
šistų. Mes nematome reika
lo komunistams aiškintis 
nesą fašistai. Tai būtų laiko 
gaišinimas.

Mes norime pažymėti, kad 
tos dienos parade dalyvavo 
ne 2,000 lietuvių, bet virš

6,000. Žinoma, “Vilnies” po
nai jų nepastebėjo, nes nuo- 
širdieji lietuviai dalyvavo 
ne prie svetimos valstybės 
floto, kur nugužėjo “Vil
nies” kompanija. Jei mes 
būtumėm rusų kilmės ame
rikiečiai, mes nuoširdžiau
siai būtumėm su rusais da
lyvavę. Tačiau esame lietu
vių kilmės—todėl ir nema
tėm reikalo dalyvauti rusų 
grupėje. Reikėjo pasižiūrėti 
į kitas amerikiečių grupes— 
“Vilnies” ponai būtų paste
bėję daug lietuvių.

•
KAI NORIMA
IŠAUKŠTINT.

“Daugelis su literatūra
susipažinusių žmonių mano, 
jog ‘Karas ir Taika’ yra pat 
sai didžiausias tos rūšies

Lietuvė Australijoj
Mr. ir Mrs. Anthony 

Backus, 7950 So. Paulina 
Street susilaukė linksmos 
žinios iš Australijos—jų 
duktė Įeit Annette Bac- 
kus laimingai pasiekė 
Australiją.

Annette Bačkas 1940 
m. baigė slaugės kursus 
Michael Reese ligoninėj 
ir 1941 m. įstojo karo 
slaugių korpusam Pirmiau 
šia ji buvo Fort Sheridan, 
bet vėliau per kelis mėne
sius tėvai nieko apie ją 
negirdėjo. Tik šiomis die
nomis gauta kabiegrama 
iš Australijos.

Jos dvynukė sesutė An- 
toinette irgi yra karo 
slaugė ir dabar yra Cha- 
nute Field stovykloje. Abi 
jos 23 metų amžiaus.

Ketvirtasis kariuome nės 
štabas šiandie paskelbė, jog 
šiuos šūvius paleido nuo 
“nežinomo laivo” ir šūviai 
nupuolė netoli Oregono va
sarvietės Seaside. 
Bombardavo Kanadą.

Prieš dvidešimt keturias 
valandas priešo submarinas 
nesėkmingai apšaudė Kana
dos vyriausybės radio stotį 
Vancouverio saloje, Britų 
Oolumbijoj.

Pirmoji japonų submari
no ataka Amerikos pakraš
čiuose įvyko šių metų vasa
rio mėnesį, kai Japonijos 
submarinas apšaudė Kali
fornijos pajūrį netoli Santa 
Barbaros.
Nuostolių Nėra.

Komunikatas parei š k i a,

WASHINGTON, birž. 22 
d.—Paskutinieji pranešimai 
skelbia, jog japonai rengia 
bazę Kiška saloje, kuri yra 
tik 585 mylios nuo Jungti
nių Valstybių laivyno bazės 
Dutch Harbor.

Apie šiuos japonų žygius 
pranešta komunikate vakar 
pažymint, jog nedidelė Ame
rikos aviacijos grupė bom
bardavo priešo laivus Kiška 
uoste, kur pataikyta vienam 
kruzeriui ir nuskandinta 
vienas transportinis laivas. 
Nepatogios Oro Sąlygos.

Oficialus komunikatas pa
reiškia, jog aviacijos veiks
mams trukdo nepatogios 
oro sąlygos ir didelis nuo
stolis, bet amerikiečiai lakū
nai saloje pastebėję japonų 
kariuomenės palapines.

Birželio 12 dieną laivynas

lauko fortus
BERLYNAS, birž. 22 d — 

Nacių radio paskelbė, karo 
vadovybės pareiškimą, jog 
visa apylinkė į šiaurę nuo 
Sevvernajia įlankos, šiauri
nėj Sevastopolio apsaugos 
dalyj, atiteko vokiečiams ir 
užimta paskutinis fortas.

(Londone Reuters paskel
bė Vichy radio pranešimą, 
jog Sevastopolio gatvėse 
prasidėjusios kovos).

Pasak nacių, rusai prave- 
dę atakas Volchovo dalyje, 
į pietus nuo Leningrado. 
Taip pat bandę pravesti ata
kas centriniam fronte, kur 
jie buvo atmušti. Tačiau 
Volchovo fronte tebevyks
ta nčios aršios kovos.

jog bombardavimas vyko į paskelbė, jog japonai išlai- 
per penkioliką minučių, bet i nedideles savo pajėgas

kūrinys visame pasaulyje,” 
taip pasakoja apie Tolsto
jaus garsųjį veikalą “susi
pažinęs su literatūra.” Miza
ra.

Kad “Karas ir Taika” yra 
vienas žymiausių literatūri
nių veikalų žino kiekvienas 
mokynis, bet kad jis būtų 
“patsai didžiausias” tam 
tikros rūšies veikalas (ko
kios rūšies, tur būt, nė Mi
zara nežino), mums tenka 
pirmą kartą išgirsti iš Mi- 
zaros. Na, bet mes mizariš- 
ko literatūrinio išprūsinimo 
neturėjom proogs įsigyti.

Aleutų salyno Attu saloje, 
kuri yra toliausiai nuo Alas- 
kos ir susideda iš uolų.

Įsake civiliams iš 
Hawaii išvykti

HONOLULU, birželio 22 
d. — Amerikos kariuomenės 
vadovybė įspėjo visus civi
lius gyventojus Hawaii salo
se, jog esą nesąmonė galvo
ti kad Hawaii negali susi
laukti atakos.

Karo vadovybė ypač krei
pės į moterys, vaikus ir ki
tus civilius asmenis, kurie 

pirmadienį kovoje su britų nėra būtini karo darbui, ko-

jokių medžiaginių nuostolių 
ar gyvybės aukų nėra.

Sąryšiu su šia paskutinią
ja ataka visas Alaskos, Wa- 
shingtono ir Oregono pajū
ris aptamsintas. Kaliforni
jos pajūris jau anksčiau bu
vo aptamsintas.

Italai prisipažįsta; 
nukentėjo 2 laivai

BERLYNAS, birž. 22 d.— 
Pasak nacių radio, Italijos 
laivyno admirolas Alberto 
di Žara pareiškęs vokiečių 
korespondentui, jog pereitą

laivais Viduržemio jūroje su 
žalota du italų lengvieji 
kruzeriai—Eugenio di Savo- 
ia ir Raimondo Montecucco- 
li.

Beto lengviau sužalotas 
dar vienas destrojeris, bet 
destrojeris Lanzerotto Ma- 
locello nebuvęs paliestas.

greičiausiai pasirengti iš- 
vikti.

Tuo pačiu laiku paskelbta, 
jog šiuo metu jau baigta iš
kraustyti ' kariuomenės ir 
laivyno asmenų šeimos. Da
bar laivai galima gauti ir 
civiliams gyventojams per
kraustyti.

MASKVA, birž. 22 d. — 
Pranešama, jog prie Sevas
topolio vyksta lemiamos ko
vos. Vokiečiai jau užėmę 
laukujas bazės apsaugos li
nijas.

Rusų karo pranešimai pa
reiškia, jog Leningrado fron 
te per tris dienias nukauta 
bent 350 vokiečių. Į vakarus 
nuo Maskvos žuvo apie 250 
nacių ir Kalinino fronte su
naikinta virš 150 Vokietijos 
karių.
Sevastopolio Fortuose.

Oficialiai paskelbta, jog 
vokiečiams pavykę pralauž
ti rusų pirmąsias apsaugos 
linijas prie Sevastopolio. 
Šios vokiečių prasiveržimo 
vietos nepaskelbta, bet ank
sčiau paskelbta, jog vokie
čiai veržiasi iš šiaurės ir 
pietų.

Iki šiol esą sunaikinta jau 
apie septynios ašies dizizi- 
jos, apie 100,000 kareivių.

Japonu atakos 
baimės sumetimais

WASHINGTON, birž. 22 
d.—Sąryšyj su japonų laivo, 
greičiausiai submarino, ata
ka Oregono pakraščiuose, 
kariniai stebėtojai pareiškia, 
jog japonai norį paversti 
šiaurvakarinį Pacifiką pa
baisa ir tuo būdu nukreipti 
amerikiečių dėmesį nuo Ha- 
waii salų ir nuo Alaskos.

Atrodo, jog sąjungininkų 
pozicija visam vidurvakarių 
fronte yra pavojinga. Ši si
tuacija susidarė po netikė
tų įvykių Libijoje.

Duodama suprasti, jog iš 
Tobruko pavyko pasprukti 
nedideliam skaičiui britų, 
australų ir Indijos kariuo
menės. Taip pat pranešama, 
jog nedidelės, izoliuotos ka
riuomenės grupės tebekovo
ja prieš nacius.
Prie Fort Capuzzo.

Britų karo vadovybė pas
kelbė, jog paskutiniosios ko
vos įvykusios 12 mylių į 
šiaurvakarius nuo Fort Ca
puzzo, kuris yra visai Egip- 
to-Libijos pasienyje.

Tobruke, pasak paskuti
niųjų pranešimų, britai su
naikinę didelį kiekį karo 
reikmenų, kad neatitektų na 
ciams. Tuo pačiu laiku bri
tai pripažįsta, jog galį būti 
tiesos, kad Tobruke naciai 
suėmę apie 25,000 britų ka
rių.
Bombarduoja Egiptą.

Po savo laimėjimų Egipte, 
ašies pajėgos skubiai plečia 
savo veiksmus šiaurės Afri
koje. Ašies aviacija bombar
davo Egipto pajūrį tarp Si- 
di Barrani ir Fuka.

Pranešimai iš Berlyno 
tvirtina, jog ašies kariuo
menė užėmusi Bir ei Gobi ir 
Bardiją.

Londonas susirūpinę 
pralaimėjimu Libijoj

LONDONAS, birž. 22 d.— 
Londone šiandie nugastau- 
jama, jog nacių laimėjimai 
Libijoje imobilizavo Maltos 
tvirtovę Viduržemio jūroje 
ir sudaro rimtą pavojų ašies 
žygiui per Egiptą Suezo ka, 
nalo linkui ir pro Kaukazą 
Sirijon.

Niekur Londone nemėgi
nama mažinti susidariusios 
situacijos rimtumo ir kai 
kurie laikraščiai reikalauja 
parlamento investigacijos.

Londone gaunami praneši
mai duoda suprasti, jog ir 
šiose kovose naciams laimė
ti daugiausia padėjo didieji 
bombanešiai. Kai kurie šiuo 
gsniai pareiškė vilties, čad 
po šių laimėjimų marš. Rom- 
meliui teks kurį laiką stab- 
terti ir perorganizuoti savo 
pajėgas ir tuo pačiu laiku 
britai suskubs susiorgani
zuoti Egipte.

ALEKSANDRIJA, birželio 
22d.—Graikų submarino va
das Thanos Spanides, pa
garsėjęs savo drąsumu, šian 
die pareiškė, jog Kretoje ir 
Graikijoje vokiečiai sutrau
kę didelį skaičių aviacijos.
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LIETUVOS TREMTINIU SOVIETU 
RUSIJON VARDAI

(Tęsinys)
8S01 Ptašinskienė, Apo- i l’učionys Vepriai.

lonija (Ignas), 26, res. Ti- 
tomai Linkuva.

8862 Puceta, Petras (An
drius), 21, soldier, res. Ki- 
doliškiai Marijampolė.

8803 Puceto, Stasys (Al
bertas), born 1921, student, 
res. Vilnius.

8804 Pučinskas, Jonas 
(Antanas), 18, vvorker, res. 
Šiauliai.

8805 Pudymaitis, Andrius 
(Augustinas), 54, teacher, 
res. Vilnius.

8806 Pudlauskas, Petras, 
20, w0fker, res. Duriškiai 
Krosna.

8807 PuchaČevski, Juo
aas, 54, Janitor, res. Vilnius

8808 PuchaČevskienė, Ha
lina, 40, res. Vilnius.

8809 Puchalska, Barbara miera, 50, housewife.
(Vladas), born 1897, nūn, 
res. Vilnius.

8810 Puolikas, Edmundas 
(Liudvikas), 26, worker, 
res. Karmas.

8811 Puchovski, Vladas 
(Florijonas), 24, farmer, 
res. Užkuriai Salai.

8813 Puesk, Juozas (My
kolas), 30, farmer, res. So- 
botmki Lyda.

8813 Pūlkaunykas, Jur
gis, 27, res. Vilnius.

8814 Pulkaunykas, Kazys 
(Jonas), 26, employee, res. 
(JBėnykai Pabradė. (Juozas), 45, employee, res.

8815 Pulrečevskienė, Hali housewife, res. šašiai Bab- Tauragė.
36, res. Vilnius. tai. 8894 Raba&enė, Zosė, 39,

8816 Pulračevskis, Juo- 8859 Puskunigis, Jonas, housevvife.
zas, 58, employee. 26, employee. 8895 Rabačiutė, Elena

881? Pulokas, Matas (Jo- 8860 Puslytė, Stasė (Mar (Kazys), 17, student.
nas), 27, vvorker, res. Pa- tynas), 10, res. Daugailiai 8896 Rabačius, Jonas
flėvėŽyS. Juknėnai. < (Kazys), 15, student.

8818 Puodžius, ValenČius 
(Jonas), 4, res. Alunta.

8819 Puodžius, Valentas.
8820 Puodžius, Ritas-Jo- 

nas), 6.
8821 Puodžiuvienė, Kotri-

na, Z5-3O,
Alunta.

8822 Puodžius, Jonas, 35, 
teacher.

8823 Puodžiuvienė, Kat 
rė, 30, teacher.

8824 Puodžius,
(Jonas), 6.

8825 Puodžius, 
(Serafimus), born 
teaCher, res. Vilnius.

8826 Puotkalnis, Jurgis, 
31, soldier, res. Vilnius.

8827 Pupas, Pranas (Ma
tas), bom 1901, teacher, 
res. Veliuona.

teacher, res. šintai Pelyčiai.

Jonas
1906,

8S28 Puplaiklg, Algirdas (Aleksijus), 29, nurse, res 
(Staeys), 15, student, res. Kaunas 
Marijampolė.

te 8829 Pupalaikienė, Ona,
J, housevvife, res. Marijam 

pole.
8830 Pupalcijojienas, Al-

gis (Balys), res. Marijampo 1 yee, res. Graužikai Kelmė

8831 Ptipalcijajienė, Ona 
t Andrius), bom 1902, tea
cher, res. Marijampolė.

8832 PupkevičiuST Anta
nas (Jurgis), 30, farmer, 
res. Kamajai *žvėnčionys.

8833 Pupkevičius, Leonar 
das (Karolis), 19.

8834 Ptfplrevič, Karolis 
(Karolis). 23, farmer.

8635 Puronienė, Ona (Juo 
a<»), 36, employee, res. Žei
melis.

8836 Purvinis. Ringaudas 
(Jonas), 4, Jūrė.

8837 Pftrvinienė, Sabina 
(Antanas), 28, employee.

8838 Purvinis, Jonas 
IViftcas), 32, Jūrė.

8839 Prynovska, Marija 
(Eugenijus), born 1911, em 
plOyeč.

8840 Purvinskienė, Anas
tazija, 60, housetvife, res. 
Kifučiai Kuršėnai.

8841 Purtikaa, Juozas 
J Jonas), 52, farmer, res.

8842 Purt.kienė, Petronė
lė (Antanas), 42, farmer.

8843 Putrikas, Antanas 
(Juozas), 4.

8844 Putrikas, Jonas 
(Juozas), 6.

8845 Purvinskienė, Anas
tazija, 60, housevvife.

8846 Purtikaitė, Veronika 
(Jonas), 42.

8847 Puščienė, res. Ma
žeikiai.

8848 Puščiuvienė, Elena 
(Alizas), 60, housevvife, res. 
Šiauliai.

8849 Puškariovas, Povi
ias (Jonas), born 1892, po- šautasis įkritęs jūron, kitas pakirstas voe la ikosi (Radio photo Honolulu-San Francisco) kaviškio apsr., ir Antanas,
liceman, res. Kretinga.

8850 Puskunigis, Jonas, 
40,

8851 Puskunigienė, Kazi-

8852 Puskunigis, Juozas, 
60, farmer.

8853 Puskunigienė, Jadvy 
ga (Feliksas), 22, house
vvife.

8854 Puskunigis, Kazys, 
60, policeman, res. Van
džiogala.

8855 Puskunigis, Kazi
mieras (Juozas), 29, farmer, 
res. Babtai Tešaičiai.

8856 Puskunigienė, Jadvy 
ga, 25, hcusewife.

8857 Puskunigis, Kazys, 
31, policeman.

8858 Puskunigienė, 56,

8861 Puslytė, Birutė 8897 Rabačius, Ąlgiman
(Martynas), 13. tas, (Kazys), 14, student.

8862 Puslys, Martynas 8898 Rabačius, Juozas
(Rapolas), vvith wife. (Kazys), 10, student.

8863 Putra, Petras (Pra- 8899 Rabačiutė, Gražina Į
nas), 60, farmer, res. Vie- (Kazlys), 9.

8900 Rabaskaitė, Hama
8864 Putrienė, Teklė (Ipo (Andriejus), 25, fanner, 

litas), 55, farmer, res. I’lu- res. Berčiūnai Panevėžys, 
kiai Viešintai. (Bus daugiau).8565 Putrinas, Bronius 
(Kazimieras), 37, teacher, 

Ritis res. Meldučiai Vyžuonys.
8866 Putrinienė, Ona (Juo 

zas), 30, housevvife.
8867 Putrinaitė, Aldona 

(Bronius), 14, student.
8868 Putrimas, Algiman

tas (Bronius), 8.
8869 Putrimienė, Agota,

85, farmer. ,
8870 Putrinienė, Larisa

8871 Putri&has, Romas 
(Feliksas), 1909, employee, 
res. Vilnius.

8872 Putvys, Vytautas 
(Vladas), born 1901, emplo-

8873 Putvys, Algis, 9.
8874 Putvytė, Giedrė, 7.
8875 Putvys, Vytenis, 5.
8876 Putvienė, E.ena, 32, 

housewife.
Putvys, Tautvilas, nybę kavos auginime.8877 

31-2.
8878 Pyragius, Jonas 

(Juozas), 38, worker, fes. 
Joniškis.

8879 Pyragirtė, Zita (An
tanas), 11-2, res. Daujėnal 
Baluškiai Biržai.

8880 Pyragienė, Paulina, 
28, housewtfe.

8881 Pyragienė, Saliome- 
ja, 65, housevvife.

8882 Pytel, Laura, 28, 
physician, res. Turgeliai 
Vilnius.

8883 Pžemenieckas, Me
čislovas, 47, priest, res. 
Kuznyca Alytus.

8884 Poškus, Valentas 
(Antanas), 24, employee, 
res. Kaunas.

8885 Pranckevičius, Ri
mutis (Juozas), 5, res. Ma-

D B A U O A S

AMERIKIEČIAI DAUŽO JAPONŲ LĖKTUVUS

M 4
C'Draurae" Acme wpea».

U. S. lėktuvnešio įgula priešlėktuvinėmis patrankomis daužo japonų lėktuvus Mid- 
way kovose. Japonų lėktuvai kai antys šoviniais nušaujami. Matoma, kaip vienas pa-

žeikiai.
886 Poderys, Klemensas 

(Juozas), 32, farmer, res. 
Zapyškis Kaunas.

8887 Petrauskienė, Emili
ja (Vincas), born 1912, res. 
Panevėžys.

8888 Petrauskas, Gedimi
nas (Juozas).

8889 Plungė, Balys, 34, 
teacher, res. Andrioniškis.

8890 Piungienė, Liutgar- 
da, 30, teacher.

8891 Polikauskaitė, Ona, 
30, res. Marijampolė.

8892 Puklauskienė, Zofi
ja (Vladimiras), 28, emplo
yee, res. Vilnius.

8893 Rabačius, Kazys

IhSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLERĮ

SAVINOS BONOS L STAMPSMa — a*. HUlMf * ĄfcM
1912 m. Duch East Indies į 

atėmė iš Brazilijos pirfneny- Į 
bę gumos gaminime, o tuo 
pačiu laiku Brazilija atėmė 
iš Duch East Indies pirme-

DR. SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IŠTIRINEJA 
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randant kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku- 
riome akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 ild S vai kaa diena

Antradienio ir ketvirtadienio

187 No. Marion Street 
• Oak Parių DlittMn 
(Prto kampo Lake 8L)

Telepbanei — EUCLID 988.
— REZIDENCIJA — 

1441 So. MHIi Ave.. CiMM, nl 
TeL: Cicero 7881

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvis tarp rinktinių

Philadelphia, Pa. — Pas
taruoju laiku teko sužinoti, 
kad vietinis plunksnos dar
buotojas, Kazys Vidikaus- 
kas, gavo pakvietimą savo 
kūrinėliais prisidėti prie ruo 
šiamo spaudai didelio eilių 
rinkimo — antologijos var
du “The Voice of Freedom*’, 
leidžiamos Nevv York, kny
gų leidimo bendrovės The 
Haveit Press. Anksčiau jo 
kūrinėliai tilpo trijose skir
tingose antologijose, išleis
tose bendrovės Avon House 
Publishers.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora aklų visam gy
venimui. Saugokite Jas. 'leisdami 
lflegzamlouott Jas moderniAkiansia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

galt sdtelktl.
36 MKTAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, krtrle patattna 
vLsą aklų įtempimą. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 8o. Ashi&nd Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OANAL, OS23, CMteagc 

OFISO VALANDOS} 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečlad. Ir teštad. 9:80 a. m. 
iki I-S8 o m

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
OflM tei. VTRginia 0086 

Reaidendjcs taL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB OHIRURGAfl

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. M 

Trečiadieniais : pagal sutartį.

Bea. 6968 So. Talman Ava 
Baa. TaL GBOtaUD 6611 
Office ML HElCoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

Vai,: 2—4 ir 7—9 rak. 
Ketvirtad. ir Nedėliomia eUsitanu.
2423 VVest Marąuette Rd.

DR. STRIKOL’IS
PHYttClAJf AND SUBOlOB 

4645 So. Ashland Avenne
Ofiso VALANDOS:

Nuo 2 iti 4 ir nrtb 4 Ori 8 *al tak. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offlca teL YABds 4767 
Vtnpį Ml. PROapatt 1880

TaL YARda 6881.
> KEJhrOod 8187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiao raL: auo 1-3; nuo 6:30-8:30 
75ft We«f 35th Street

Kur kas yra geriau turėti 
lėminti, negu auksą.

Kas bos IStvermingas Iki
galui. tas bns išgelbėtas.■ ’-r <

{Mat 10, 22).

Kiek žinau, tai iš mūs 
viengenčių lietuvių per Vi- 
dikauską, tuo jį paremdami 
taip moraliai, kaip ir me
džiaginiai, tų knygų po vie
ną egzempliorių įsigijo šie 
viengenčiai: kun. S. Mažei-

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Pritaikina akinius 
atsako mingai ul 
prieinamą kainą,

IOS F. BUDRIK
KRAl'TUVejE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO 

PASAUKITE:
VARUS 30X8

DR. G. SERNER

zo meti

48*
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IStaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
8461 SO. HALSTED ST. 

kampas 34th St. 
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

Telefonas: HEMLOCK 8201.

DR. A. W. PRUSIS
•924 So. VVestern Ave. 

Chicago, Ūl.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 5:00 vai. po piet ir

ano 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeitadienio vaka

rais pagaJ sutartį.

TA GANA 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2201 VVest Cennak Rd.

Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 
Sekmad., Tfečiad. ir šeštad. va

karais ofisas uždarytas.
KEZIDENCTJA:

3241 VVest 66th Place 
TA RZMMfe 7868

TaL OANal 0857
Baa. tai.: nfoapect 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

|82l So. Halsted Street

Basidencfjs: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: D r. ryto iki 8 popi* 8 iki 9 vaL vakara

Tet.: IIEMLOCK 2881

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

KaadtaD auo 1:00 vai. ryto Iki t^oo į ftuėlaUienMtt nuo 2 Im 4 popiet žISO^Llneoin ^PartTtVeMt H0TEL 
I »*»*UMni8 PMPtf SuMUrima | Rez. leL. DIVERSEY boOO

A nt r adienfs, biri 2$, 1942

ka, F. Pūkas, J. Kavaliaus-1 Račkauskas Antanas, kilęs 
kas ir Ch. Ramanauskas. į iš Raseinių apskr., Viduk- 
Kas next? Antologija kai- lės vals., 3) Kaukelis Bro- 
nuoja 4 doleriai egzemplio- nius, kilęs iš Lydos apskr., 
rius. Rodunės vai., Pavalakių kai-

Adresas Vidikansao yra mo, 4) Misius Leonas kilęs
toks: 2833 Livingston St., iš Raseinių apskr., Betyga- 
Philadelphia, Pa. Vidikaus- los vai., Puknaičių k., 5) Cl-
kas nenuilstamai rašo ne 
tik lietuvių, bet ir kitatau
čių spaudai. Įsigijus anto
logijas padėtumėm jam ap
simokėti nors už pašto ženk
lus, kurių reikia siuntimui 
raštų laikraščiams. K. D.

apie naciu 
žuvusius

Valentinas Ircrungys, ki
lęs iš Skerdupio kaimo, Vil-

Valiušaitis, kilęs iš Ketur- 
kiemių kaimo, Kėdainių ap., 
grįžę iš belaisvių stovyklos 
Rytprūsiuose, Savitarpinei 
Pagalbai paliudijo, kad įvai
riomis aplinkybėmis belais
vėje yra mirę šie lietuvių 
buvę kariai.: 1) Ivoška, ki
lęs iš Lydos apskr.. Rodu
nės v., Pavalakių kaimo, 2)

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 popiet.

DR. F. C. WIHSKUNAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2158 VVest Cennak Road 

Ofiso ML CANai 8345 
Ofiao vaL: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Bes.: 7004 So. Fairfield Avenne

ML: HEKleek SU0

TA YABds 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

vaL: auo 9 v&L ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal antartį.

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS;

Popiet nuo 1 iki 3 vai. Vak. 7 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį

Telefonas CANai 4796

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Halsted St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal autarlį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Bea tefefdnaa SBBlsy 0434.

TaL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAS 

Kamp. 15tos gat. ir 49tli Ct 
OFISO VALANDOS:

8 iki 4 popiet 7 Ai t Vakara
ir pasai sutarti.Res. 1625 šo. 50th Avenue 

TaL Cicere 1484

DR. A. JENKINS
(Lietuvia)

GYDYTOJAS IB OHIBURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALAN DO8:
Nuo 1—4 ir nuo 7—8 vakare 

Taipgi pegal Ortartj.
Ofiao telefonaa PROapect 6737 
Namu taiafonaa YTBatiabi 84fl

Rez. TeL LAFayette 0094

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiao Tel. LAFayette 3210 

Jeigu NeatNIiepla —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 tr nuo 6 iki 8:90 vak.

žuolis Jonas, kilęs iš Pane
vėžio apskr., Šeduvos vals., 
Marguvenų kaimo.

Stanislovas T. Gross
ADVOKATAS

Specializuoja krlmlnallSkuose srltyae. 
buvusia

Assistant State’s Attorney 
of Cook County

Dabar veda generalln) teisių praktike 
PO. antrašu:

One North La Šalie St. 
ROOM 1215 — Tel.; RANfotph 8322 
VALANDOS: nuo * ryto ikt 5 v. vak.
^PraJttĮkuoja^jrĮsuosetebumiose^

ADVOKATAS

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS
Centrinis Ofisas:

3133 S. HALSTED ST. 
(Lietuvių Auditorijoje) 

VALANDOS: Nuo 1-mos iki 8-tos 
valandos vakare. 

Telefonas CALamet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

ilnom 2014 Tel. OTAta 7572

TA YABds 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
šventadieniais 11-12.

TeL CANai 5969

DR, WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ir ReAdenoija:
2155 VVest Cennak Road

” OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 v&L vakarais

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Ave.

TeL CANai 7171 
Nuo 8 vai. ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso Tei................ YiRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4729 So. Ashland Ave.
.(2-trou inboe)

TaL MIDiray 8880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. rytu, uuo 2 iki • 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:20 vai. vak.

Sekmad. uuo lU iki 12 *aL ryto.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IB OHIBURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
Ofiso Tel.: Yards 0994 
Res. Tel.: Kenvrood 4800

VALANDO8
Nuo 10-12 r. ryto: 2-3 i* 7-8 v. vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vaL dieną.

TELEFONAI:
Office — HEMIock 5584 
Emergency — call MIDiray 0001 
~ — HEMIock 1848.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PHYSICIAN AND SURGEON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 Ir nuo 6 iki 8 v. vak. 

2403 VVest 63rd Street

Ofiso Tel.: VAN BUREN 5709

DR. A. F. NEMIRO, M.D.
PHYSICIAN AND SURGEON 

I{arrįaon-Crawford Medical Bldg.
523 SO. CRAVVFORB AVE.

(Pulaski Rd.)
Valandos Nuo 10 iki 4, 7 iki 9 Vak. 

Sekmadieniais pagal sutartį



r *

Antradienis, t>IrS. 23, 1942 diibsii s
TAURAUS LIETUVIO ILGO GYVENIMO TRUMPAS 
APRAŠYMAS

Ar žinai, kad

WAR BONDS
Žemiau dedame gautą dr. 

A. Juškos parašytą a. a. kun. 
Krištupo Čibiro, žuvusio Vil
niuje, biografiją.

“Kun. K. Čibiras gimęs

mis politinėmis ir materia
linėmis Vilniaus krašto gy
venimo sąlygomis daugiau
sia padėjo velionis. Velionis 
buvo taip pat kone nuola
tinis Vilniaus Lietuvių Lai-

These huge 60-ton heavy tanks J 
cost $120,000, and America'* auto- j 
motive and ldcomotive plant* are ; 
turning them out on a never-endlng ' 
assembly line. Our army ūse* light ; 
tanks, weighing 14 tons, and me- I 
dium tanks of 28 tons also, būt we ;

1888 m. gruodžio 14 d. Ra-(.kinojo Komiteto narys. Jis 
taip pat centralizavo visų 
lietuvių organizacijų veiklą.

Būdamas lietuvių parapi
jos klebonu, jis rūpinosi jų 
ne tik religiniu bei doriniu 
bet ir tautiniu gyvenimu. 
Sunkiausiomis Bocianskio ir 
Vinickio valdymo valando
mis lietuviai rasdavo šv. 
Mikalojuj suraminimo ir pa
ramos.

deikiškėse, Daugėliškio vai. 
Švenčionių apskr., vadinasi, 
buvo grynas vilnietis. Bai
gęs 1911 m. Vilniaus kuni
gų seminariją, įstojo į Pet- 
rapilin nukeltą Lietuvos dva 
sinę seminariją, kurią bai
gė 1915 m. teologijos ma
gistru. Pavikaravęs dvejetą 
metų Vilniuje, ėmėsi pedago
ginio darbo Vilniaus lietu
vių gimnazijoje ir pedagogi
niuose kursuose. Nuo 1920 
m. vėl dirbo parapijinį dar
bą vienintelėj nėra joninė j 
lietuvių Šv. Mikalojaus pa
rapijoj, eidamas klebono pa
reigas ligi pat savo mirties. 
Drauge jis dar labiau įsi
traukia į švietimo, labdary
bės, blaivinimo ir kt. darbą. 
1926 m. jis imasi vadovauti 
lietuvių seminarijai, tačiau 
neilgai, nes lenkų adminis
tracija ją uždaro, o jį, di
rektorių, pasodina į Lukiš
kes. Vėliau ji matome pir
mininkaujant lietuvių švie
timo “Ryto” draugijoje — 
vilniškėje ir švenčioniškėje. 
Be to, jis mokytojauja Vil
niaus ir Švenčionių gimna
zijose ligi iš jo atima “mo
ralumo pažymėjimą”, ta
riant, pripažįsta jo politinę 
lenkams neištikimybę ir ati«- 
ma teisę mokyti.

Kun. K. Čibiras pergyve
no “Ryto” draugijų augimą 
ir sunaikinimą. Lenkams 
pradėjus lietuvių švietimo 
darbą griauti, K. Čibiras 
rankų nenuleido: kovojo dėl 
kiekvienos mokyklos, dėl 
kiekvienos skaityklos; kur 
nebebuvo kitos išeities, ten 
bent palikdavo privatinį mo
kytoją. Šiandien vidutinės 
miesto ir kaimo šviesuome
nės Vilniaus krašte netrūks
ta. Jai atsirasti sunkiausio

Būdamas kuklaus ir tole
rantingo būdo, kun. Čibiras 
buvo mylimas visų lietuvių 
ir ne tik jų, bet ir gudų ir 
net padoresnių lenkų. Lais
vamaniai vertindavo jo pa
sišventimą, tiesų būdą ir at
sidėjimą viešosioms parei
goms ir ypač lietuvybės rei
kalams. Gudai buvo dėkingi, 
kad iš visų bažnyčių išva
ryti rado prieglaudą šv. Mi
kalojuje.

27 metus sunkiomis sąly
gomis nepasitraukdamas iš 
savo vietos dirbo kun. Či
biras. Paskutiniais savo dar
bo metais jis atrodė lygiai 
paslankus ir pareigingas, 
kaip ir pirmaisiais. Su kun. 
Čibiru gyvenimo pabaiga už
siverčia Vilniaus lietuvių 
religinio gyvenimo viena 
knyga. Jo šv. Mikalojui nie
kas kitas nebepavaduos, 
kaip kun. Tumo nepavadar 
vo Vytauto bažnyčioj Kau
ne. Ir iš viso šv. Mikalojui, 
po 40 metų lietuvių globos, 
derėtų likti religiškai tauti
ne šventove — paminklu, 
leidžiant kasdieniam gyveni-’ 
mui išsilieti didesnėmis Vil
niaus bažnyčiomis: šv. Jo
nu, Bazilika, Aušros Vartais, 
šv. Kazimieru ir kitomis.

Dar vienas žodis: kun. Či
biras buvo užkliuvęs lenkus 
net savo pavarde. Jos galū-

(Įsteigta 1889 m.).

PETER TROOST 
MONUMENT CO.

MENIŠKI — VERTINGI
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKIjAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

Ai firma virš 50 m. tos 
pačios šeimos rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

Memorials Erected Anywhere

TROOST MEMORIALS have Beauty, Dignlty 
and Distinction.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Meanbrr of the IJthtianlan (ftuunber of

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Waahington Blvd. 5919 South Troy St.

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

|Xl

favor the medium tank over the 
other

These heavy tanks are needed for 
certain phases of modern warfare, 
and with their thick armor and 
heavy-gauge guns they are almost 
unstoppable. They are considered 
superior in gun.power, in maneuver- 
ability and in the power of their 
huge tractor motors to Axis tanks. 
Americans everywhere are helping 
to pay for these monsters of war 
through their purchase of War 
Bonds. Invest at least ten percent 
of your income in War Bonds every 
pay day. U. S. Trtasvry Dtfartmtnt

Prieš karą Lietuvoje bu
vo 760,421 ha valdiško miš
ko ir 85,835 ha privatiško. 
Klaipėdos krašte buvo val
diško miško 28,435 ha; pri
vatiško — 7,000 ha. Taigi iš 
viso nepriklausomoje Lietu
voje buvo 881,691 ha miško.

- - - - . I
Rasų kapuose kalbėjo kun. 

Bieliauskas, adv. A. Jukne
vičius, Vilniaus universiteto 
studentų atstovybės pirmi
ninkas Urbonas, kun. Pana
vas ir kt.

Kun. K. Čibiras palaido
tas šalia dr. J. Basanavičiaus 
kapo.

kuris pagal rūšis pasiskirs
to taip: eglėmis apaugę 317,- 
403 ha, pušimis — 238,057 
ha, beržais — 95,223 ha, 
drebulėmis — 87,287 ha, 
juodalksniais — 31,741 ha, 
ąžuolais — 7,935 ha ploto. 
Be to, užtinkama kai kurio
se vietose maumedžių apie 
pusė nuoš., baltaalksnių ir 
kt. medžių.

Žemė yra rutulys, kuris 
truputį suplotas prie ašiga
lių. Stovėdamas šiaurių ar 
pietų ašigaliuose, žmogus 
randasi 13 mylių arčiau že
mės centro, negu stovėda
mas pusiau jo (ekvatoriaus) 
juostoje.

ASSTFIED ADS
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

‘‘DRAUGAS’* IIELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel.: RANdoloh 9488-9489

OPERATORES
12 patyrusių prie “single needle’’* 
mašinų, pastovūs darbai.

bearsi: mfg. co.
3815 Cnrtlantl St.

HELP VVANTED — VYRAI

TOOL MAKERS — gera alga tiems, 
kurie kvalifikuos. Atsišaukite prie: 
MARIO TANZI CO., 200 So. Peoria 
Street.

REIKALINGI VYRAI dirbti dirbtu
vėje. Kreipkitės prie

BUDLONG PICKI.E CO.
1840 No. Marey St.

(1 blokas i vakarus nuo Clybourne
Avenue).

EMPLOYMENT AGENCIES

27 5 DIRBTUVĖSE DARBAI
Visokiam amžiui — visose vietose

VYRAM—MOTERIM—VAIKINAM 
IK MBKGINOM

Didžiuma darbų yra Defenne dirbtuvėse. 
AIkoh — nuo $24 Iki $110 | savaitę

W A B A S H AGENCY 
202 So. State St. (15th Floor)

PARDAVIMUI

MERGINOS, patyrusios prie aptai- 
syrao puošnių popierinių baksų ar 
simplanis keisų ir tt. Tur būti pa
tyrusios vartojime klijavinės popie- 
ros. Atsišaukite sekančiai:
325 XO. UE1.LS ST. (8th Floor)

SUPerlor 0070

OPERATORES — patyrusios prie 
suvimo vyrant* marftk nių Galinta 
uždirbti nuo *2* iki *30 { savaitę. 
Pastovūs darbai per ištisus metus.

U'lMHLEDON SHIRT CO. 
Roont 878 — Merchanillsp Mart.

PATARNAVIMAI

DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS

Taisome visokius plūklus. Taisymas 
naminių piūkių, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogue” 
kainavimo sąrašo.

Prislųskite plūklus paštu "parcel 
post."

28 NO. LOOMIS STREET 
TEL. MONroe 1397

nę turėjo jis ginti lenkų teis
me. Ir apgynė.

Š. m. kovo 23 d. mirtis 
ištiko šį neeilinį lietuvį. Ko
vo 26 d. tūkstančiai vilnie
čių jį palydėjo į mirusiųjų 
tarpą pas Basanavičių, Čiur
lionį, Vileišį....”

Apie a. a. kun. Kr. Čibiro 
laidotuves rašoma: Kovo 26 
d. Vilniuje, Rasų kapuose, 
buvo palaidotas tragiškai 
žuvęs kun. dr. Čibiras, žino
masis Vilniaus lietuvių vi
suomenės veikėjas.

Velionis buvo pašarvotas 
šv. Jono bažnyčioje, kur į- 
vyko iškilmingos pamaldos, 
į kurias atsilankė tūkstan- 
čiafi vilniečių. Prie karsto 
buvo sukrauta daugybė vai
nikų. Per pamaldas giedojo 
Vilniaus Filharmonijos cho
ras.

Vakarop velionis buvo iš
lydėtas į kapines. Gedulin
ga eisena nusitiesė kelis ki
lometrus. Priešakyje buvo 
nešama daug vainikų su į- 
vairiausiais įrašais. Po jų 
ėjo moksleivija ir jaunimas, 
kurio didelis bičiulis velio
nis buvo. Toliau aukštųjų 
mokyklų: jaunimas ir Vil
niaus visuomenės atstovai 
su burmistru K. Dabulevi- 
čiumi. Po to, orkestras, o už 
jo buvo vežami velionies ir 
kitų žuvusiųjų karstai, už 
kurių dešimttūkstantinės vii 
niečių minios.

VINCENTAS S. ŽIVATKAUSKAS
Mirė Birž. 22, 1942, 12:36 vai. ryto, sulaukęs 59 metų amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Viduklės parap.,
Aliviniškių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Rozaliją (po tėvais Ba
rauskaitė), 3 dukteris: Prancišką ir žentą Phillip Cicero, Ma
rijoną ir žentą George Gcraoi, Oną ir žentą Gene Moore, 7 

anukus, 3 brolius James jo moterį Oną, Joną, jo moterį Ju
lijoną ir Pranciškų ir jų šeimas; 3 seseris: Prancišką ir švo- 
gerj Pranciškų Rudgalvius, Moniką ir švogerį Mykolą Kelia 
ir Ludoviką Sbebelskienę ir jų šeimas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko daug giminių.

Kūnas pašarvotas namuose, 7207 So. Maplewood Avė., tel. 
Grovehill 1854. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Birž. 25 d. 
iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Pa
nelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines,

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai, Broliai, Sese
rys ir Giminės.

Laid. direktorius J. McPhee, Tel. Prospect 0776.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Randasi geroj vietoj, netoli McKinley 
Park. Labai geri Jrengimal. Pardavi
mo priežastis — liga. Kreipkitės prie: 
Mr. Walter Nutow, 2200 W. 37th St., 
Chicago, III., tel. LAFnyette 6098.

PARDAVIMUI

^itčhineKŠK
Forąuickreliel from itching of eezema. pimpio, 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex- 
lemaliy cauacd tiem troubies, ūse vrorld-famous 
cooling, antiseptic, liųuid D. D. D. Prescnption. 
Greaseless, stainless. Soothcs irritation and 
(pudely stobs intense itehing. 35c trial bottle 
pro ves it. oryour moncy back. Ask your 
druggiat today ltx O. D. O. PNESCIIIFTION.

LONDONAS, birž. 22 d.— TO RELEASE FLOW OF 
Pro tirštus Anglijos sąsiau
rio rūkus šiandie buvo gir
dima tolimų anuotų dundė
jimas ir sprogstančios bom
bos Prancūzijos pusėje. Pa
našus susišaudymas buvo 
girdimas pereitą naktį. Iš to 
spėjama, kad sąsiauryje į- 
vyko karo laivų kovos.

Tuo tarpu aukštai padan
gėse praskrido britų orlai
viai, kurie vyko Dunkirko 
linkui. Anksti šį rytą britų 
aviacija bombardavo Pran
cūzijos pakraščius.

LIVER BILE
Get a bottl* of Kruscben Salta tonlght. 

Half an hour before breakfait, take aa mucb 
as wlll lle on a dlme ln a glasa of watar (bot 
or cold) or ln your mornlng cup of tea or 
coffee and keep tbla up for 30 daya. Kruscben 
taken this way helpe relieve auch aymptoma 
aa siek beadaches, bowel aluggiahness and 
ao-called blUoua lndlgeatloo whn> doe to tn- 
snfllelrnt Mow of blle from the gall-bladder. 
You can get Kruscben, a famoua Engllah 
formule made ln the U. S. A., at any drug 
store. You mušt be aaUafled or mooay back. 

* y

TO ROUSE FL0W 
f OF LIVER BILE

Oet a bottl* of Kruscben Salta ton'gbt. 
Half an hour beforo breakf aat, take as nauch 
as wlll U« on a dlme ln a glasa of *atar (bot 
or eold) or ln your mornlng cup of taa or 
coffee and keep thl* up for 30 daya. Kruachen 
taken this way helpa relieve such •ympffpna 
as siek hesdschea, bowel slugglstiness and 
ao-callad blllous lndlgestlon evhea doe ta In- 
snfllctent lo« of blle from the gall-bladder. 
You can |tt Kruscben, a famoua Engllah 
formula made ln the U. 8. A... at any drug 
store. You mušt be satlsfled or money back.

QUINTUPLETS
relieve misery of

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the flrst sign of the Dionne Quin- 
tuplets catchingcold—theirchesta and 
throats are rubbed with Musterole—* 
produet made etptcially to promptly 
relieve distress of colds and reaulting 
bronchial and croupy cougha.

The Quints have alway* had ezpert 
care, so mother—be assured of using 
just abo.t the BEST produet made 
vrhen you ūse Musterole. It’* nors 
than an ordinary "salve"—Musterole 
helps break up local congestiont 
IN 3 8TRENGTHS: Childreu’a Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-upa who prefer 
• stronger produet. Ali drugstores.

MUSTEROĮf

PARSIDIODA BIZNIO 
NUOSAVYBE 

7316 So. Racine Avenue 
FORECI/ISVRE - TURI PARDUOT

2 aukštų mūrinis namas, garu 
i (steam) apšildomas. Storas su 4 gy
venimui kambariais užpakalyje ir 6 
kambarių fletas ant viršaus. "Beau- 
ty Shoppe” randasi name. Nantas 
kainavo *18,0011. parduodamas už 
tiktai *8,500. Savininkas apsiima 
finansuoti paskolą. Atsišaukite se
kančiai;
1423 SO. PULASKI RD., ar pašau
kiu* telefonu LAU’NDALE 5982.

MIDDLE-AGED 
‘ PEOPLE

are common offenders

Murina soothe*, deanses and refreahe* 
irritatsd, reddened membrane* cauied 
bv bead colds, driving, winds, movieSį 
elose work, late hours. Free dropper 
with each bottle. At all Drug Store*.

INDIGESTION
may ezeite the Heart

Oas tnppad ta the įtoaich or rullet suy tet likt a 
holr trlfter on the heart eetlon. At the flret etm of 
dlitreee uurt nen and «oraen depond on Bell ane 
Tablete to iet saa free. No lauttm būt mado of tho 
faiteet-actlnr medlrlnee known for ijmptomatlr rellof 
of gaetrlc hyperaetdlty. If the FIRST l'RI Al. doean k 
prote Bell-ans better. return bottle to ui and recelra 
DOUBLE Moner Baet 25c. at all dru* įtarei.

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny particles 
caught by partial platės and den- 
tures freąuently cause this condition 
■which you yourself may not detect 
būt which is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many f astidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath gweeter, purer, less likely 
to offend. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louit, Mo.

B»for» Any Date Uto r

LISTERINE ANTISEPTIC
To Makt Your Breath Sweeter

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

KOPLYČIOS DYKAI I AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS
J. LIULEVICIUS

4348 South California Avenue
Tel. LAFavette 3672

I. J. ZOLP 
1646 Weet 46th Street 
Tel. YARds 0781-0782

LEONARD F. BUKAUSKAS
10621 South Mlchlgan Avenue

Tel. PULlman 9661
■ ----- ■
ANTANAS M. PHILLIPS

3367 Lltuanlea Avenue
Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS 
1410 South SOth Avenue 

Tel. CICERO 2109

6612 South Weatern Avenue
Tel GROvehlll 0142

MAŽEIKA Ir EVANAUSKAS 
3319 Lltuanlea Avenue 
Tel. YARda 1138-1139

»
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MM 8o«th Oakley Ave, Chloa«e. IlUnole

Published Daily. ex«ept Sunday*
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Subscriptfoas: One Year — $6.06; Six Months — $3.50; Three 
Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Montha — $4.00. Single Copy — 3 cents,

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Meiną kasdien, iiskyrus sekmadienius.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraitname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų praiome rąžyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered ss second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

Naciams nevyksta rasų fronte kaip nori
Jau metai kaip naciai vokiečiai kariauja au Sovietų

Rūdijos jėgomis. Iki šiol naciams nepavyko Sovietų Ru
sijoje pasiekti tų reaultatų, kurių jie taip stropiai ir 
energingai siekė. Ne tik, kad nepasiekė naciai Rusi- 
joje užsibrėžtų tikslų, bet pereitą žiemą daugel vfietose 
turėjo pasitraukti. Žinoma šis nacių pasitraukimas bu
vo ne betvarkis, bet vis dėlto tenka pastebėtu kad So
vietų Rusijos fronte naciai iki šių metų pavasario ma
žiausiai užmuštais, sužeistais ir į nelaisvę patekusiais 
neteko apie pusantro milijono vyrų. Į tą skaičių ne
įeina uuo įvairių ligų mirę kareiviai. Nėra abejonės, 
kad pereitą žiemą vokiečių kariuomenėje mirtingumas, 
dėl šalčių ir bitų priežasčių, buvo nemažas,

Kada. naciai rusų fronte pereitą žiemą buvo priversti 
pasitraukti į saugesnes vietas ir jų karo mašina nebe
galėjo taip efektyviai veikti, kaip pradžioje, tai naciai 
skundės,' tad pavėluotai pradėtas puolimas rytų fron
te. šį pavasarį naciai galėjo anksčiau pradėti ofensyvą 
rusų fronte, ją ir pradėjo, bet reikiamų rezultatų ne
duoda. Naciai beveik vietoj kamuojasi, kai kur prasi
veržia, bet kitose vietose su nuostoliais turi pasitraukti.

Nors naciai jau trečius metus kariauja, bet dar ne
atrodo, kad dabar būtų pavargę ir jų jėgos išsieėmu- 
sios. Bet tenka pastebėti, kad nacių karo pramonė ir 
ekonominis gyvenimas pradeda šlubuoti, nes daugiau 
vyrų turi laikyti po ginklu, jie yra atitraukti iš fabri
kų ir kaukų darbų. Tiesa, nemažas skaičius dirba Vo
kietijoje belaisvių ir šiaip atvežtų žmonių iš nacių oku
puotų kraštų, bet jų darbas nėra toks našus, kaip sa
vųjų darbininkų, nes nei belaisvis, nei okupuotų kraš
tų darbininkas neįdės į darbą tiek sielos, kaip kad įdė
tų savas darbininkas, šalia to, ir belaisviai ir atvežti 
darbininkai iš okupuotų kraštų gana prastai maitina
mi, nes geriausią maistą gauna vokiečių kariai.

Atrodo, kad sovietų rusai per šiuos metus bus gero
kai sustiprėję, nes vokiečiams suduoda gana smarkius 
smūgius, nors nei karo specialistams, nei lai’kraščiiį 
atstovams nepasiseka sužinoti rusų pilno pajėgingu- 
mo, nes jie labai yra užsidarę ir nenori pasakyti karo 
paslapčių nė savo sąjungininkams.

Žinoma, neteks ilgai laukti, kad rusų vokiečių fron
te prasidės didesnės operacijos, juk vokiečiai ilgai ne
gali laukti, nes kiekvienas laukimas ir delsimas eina 
vokiečių nenaudai, o sąjungfcmnk&i kasdien stiprėja, 
ypač Jungtinės Amerikos Valstybės.

Daug vokiečiai iki šiol yra laiihėję, bet negalėjimas 
rusų fronte pasiekti to, ko vokiečiai nori, ar nebus tik 
pradžia jų didelio pralaimėjimo. Bet tai neaiškia, kad 
vokiečiai mirtinus kovos smūgius sulauks šiame fronte, 
gali lemiami mūšiai įvykti- kituose frontuose, Žinoma, 
nieku būdu negalima mažinti rusų fronto vertės ir 
reėkšmės. •
•

Ukraina nėra pieno ir medaus centras
Naciai dideles viltis dėjo į užkariautų tautų žemes, 

ypač Rusijos Ukrainos plotus, nes tikėjos gauti sau 
maisto ir reikiamų karo pramonei medžiagų. Bet jų 
lūkesčiai neišsipildė. Kad taip-yra, tai rodo jų pačių 
spauda. Vokiečių laikraštis The Frankfurther Zeitung 
pastebi, kad, girdi, “Ukraina nėra. .nei pieno, nei me
daus šalis". Nacių valdžia įspėjo savo gyventojus, kad 
1942 metais nreko netenka laukti iš Ukrainos, o gy
ventojai svajojo, kad tuojau atsidarys kviečių aruodai.

Mat, iš Ukrainos rusai traukdamiesi daug ką sunai
kino, daugelis gyventojų apleido savo ūkius, o kiti 
vyrai buvo paimti į rusų armiją, todėl dabar Ukrai
noje stokuoja darbo jėgų. žinoma, ukrainiečiai duotų 
naciams bulves, jei jie gautų kelnių, bet kad vokiečiai 
jų neturi. Iš žmonių gali gauti tik tada reikiamų dv 
lykų ir reikiamą skaičių, jei jiems ką nors duosi. Bet 
uaciaj nori viską pasiimti, o nieko neduodą žmonėms.

Kas pasakyta apie Ukrainą, tas pat tenka pabrėžti 
ir apie kitus nacių okupuotus kraštus. Jei naciai ir to
liau taip viską, aš žmonių čiulps ir atims, o nieko jiems 
neduos, tai okupuotų kraštų gyventojai ne tik, kad 
naciams nieko nebegamins, bet praras norą dirbti ką 
noro ir sau. O alkanas pilvas yra didžiausias revoliu
cionierius.

Tobrakui kritus
Po didesnių susirėmimų, vokiečių ir italų karo jėgos, 

vadovaujamos maršalo Erwin Rommel, paėmė Tobru
ką, kur anglai turėjo nemažai nuostolių.

Pasirodo, kad teisingas yra Napoleono pasakymas, 
kad laimi tas generolas, kuris sugeba panaudoti pasku
tinius rezervus. Matyti, taip pasielgė ir gen. Rommel. 
Visi pripažįsta, kad gen. Rommel yra gabus karys ir 
strategas, todėl ir sulaukė stambių laimikių.

Kas toliau? Tolimesni mūšiai priklausys nuo dviejų 
faktorių: a) ar gen. Rommel turi savo rankose atei
čiai rezervus ir b) ar Jungtinių Tautų karo jėgos že
mėje ir ore viršys gen. Rommel jėgas.

Iki šiol britų frontas buvo stiprus. Bet dabar gen. 
Rommel jėgos kelia rimtų rūpesčių. Vokiečiai gali iš 
Cretos lėktuvais daryti invaziją, į Egiptą. Tai didelis 
pavojus. Karo strategai ir politikai galvoja, kad teks 
pristatyti karo jėgų iš Syrijos ir Irako sustiprinti Egip
tui.

Dabartiniai gen. Rommel žygiai sunkina sąjunginin
kų būklę Suezo kanale, iš viso viduriniuose rytuose.

Anglų sluoksniuose pasirodo daug kritikos, kam prieš 
pat gen. Rommel atakas buvo su galingomis jėgomis 
konvojus nugabentas, į Indiją. Tos jėgos, girdi, būtų 
buvę galima panaudoti prieš gen. Rommel atakas. Žno- 
ma, kritikuoti yra lengviausias darbas.

Dabar anglams teks sutelkti visas jėgas, kad ne tik 
neprarastų kitas pozicijas, bet ir prarastas atsiimtų. 
Tai pareikalaus didelio darbo dr kruopštaus pasiruo
šimo.

(“Draugas”, 1917 m. bir
želio 23 d.)

Philadelphia, Pa.... Polici
ja areštavo 17 jaunų vyrų 
ir merginų, kurie platino so- 
cialistišką laikraštį, kuria
me buvo aštriai puolama vy
riausybė už priverstiną ka
reiviavimą.

Vokiečiai žudo beginklius 
žmones.... Vokiečių povan
deninis laivas sutorpedavo 
anglų laivą. Žmonės susėdo 
į valtis, tada vokiečių po
vandeninis laivas pradėjo 
šaudyti į beginklius žmones, 
kurie geibėjos. Aštuoni žmo
nės užmušti.

p-

Kaip su Turkija?
Vokiečiai naciai deda visas pastangas patraukti Tur

kiją savo pusėn. Atrodo, kad pastaruoju laiku Turki
jos valdžia linksta į nacių pusę. Bet galutinas Turki
jos apsisprendimas gali įvykti po to, kai Turkija pa
matys gen. Rommel kitus karo žygius ir jei kristų 
Sevastopolis.

Kritus Sevastopoliui, Turkija nebeturėtų tokio atspa
rumo, tada galėtų naciai į ją daryti stipresnį spaudi
mą. žodžiu, bręsta dideli įvykiai, kurie ryškiau turėtų 
pasireikšti šią vasarą.

Vokietijoje neramumai
Gautos žinios, kad visoje Vokietijoje nacių partijoje 

eina dideli valymai. Hitleris nepras. tenkinusius atlei
džia iš partijos ir tremia į koncentracijos stovyklas, 
o kitus nori perauklėti ir įkvėpti daugiau pasitikėjimo 
fiureriu. • ,

Nepaprastai smarkus valymas eina Austrijoje, kur 
vyksta masiniai žmonių areštai, jie areštuojami kaipo 
nepalankūs Hitlerio rėžimui. Atrodo, kad Vokietijos 
viduje jau rūgimas prasideda. Todėl nuo dabar naciams 
dar labiau teks vesti stipresnį karą ir su savaisiais, pa
čioj Vokietijoje.

Jau plačiai kalbama, kad Europoje gali prasidėti rim
ti sukilimai prieš nacius okupuotuose kraštuose. Jei 
tai įvyktų, tada Hitleris turėtų didelius rezervus ati
traukti iš fronto. Tokie įvykiai pakeistų fronto veidą. 
Bet visa bėda, kad vis tas “jei” iškyla. Kada nebebus 
žodžio “jei", bet skambės, kad pavergtieji sukilo, tada 
bus visai kitas vaizdas.

Cicero vyčiai gerai veikia, 
{vyko susirinkimas, kuria
me aptarta daug svarbių 
klausimų. Po susirinkimo 
jaunimas1 gražiai linksminos 
ir dainavo. Pabaigoje sugie
dota lietuvių tautos himnas, 
kuris gražiai skambėjo iš 
visų krūtinių.

•
Reikia budrumo...  Socia

listai žmones traukia į sa
vo pusę ir giriasi visokiais 
negirdėtais nuopelnais, to
dėl lietuviai turi būti apdai
rūs ir nesiduoti suvedžioti.

North Side Vyčiai pavyz
dys kitiems.... North Sidės 
lietuvių jaunimas — vyčiai 
gražiai veikia. Kun. tėvas 
V. Kulikauskas North Sidės 
vyčius išgyrė už jų darbštu
mą ir kultūringumą. Tėvas 
V. Kulikauskas pasakė, kad 
kur tik važiavau, tai visur 
North Sidės vyčius stačiau 
pavyzdžiu kitiems.

•
Paskaitos.,., šio mėnesio 

pabaigoje kun. Jonas Žilins
kas laikys paskaitas Chica
goje iš Lietuvos gyvenimo.

•
Grand Rapids, Mich.......

Rengiamasi prie Lietuvių R. 
K. Moksleivių Sus-mo sei
mo, kurį pirm. stud. Al. M. 
Račkus skelbia rugpiūčio 
mėnesio 24 d.

Hitlerio strategija
Hitleris nenori ilgo ir užsitęsiančio karo, bet nori per 

trumpą laiką laimėti lemiamus mūšius. Tai rodo bu
vusios kovos Kerch pusiausaly ir dabar tebevykstan- 
čios Sevastopolyje.

Hitlerio strategija rodo, kad jis dabar siekia užimti 
Krymą, o marš. Rommel smarkiai veikia Lybijoje ir jo 
noras, kad abejos kariuomenės susitiktų kur nors Sy- 
rijoje. Kaip Hitleriui šis planas pavyks .— parodys 
ateitis.

Pasirodo, kad Hitleris tiek Lybijoje, tiek Rusijoje 
vartoja tokią pat strategiją, kokią vartojo užimant Da
niją ir Norvegiją, Olandiją ir Belgiją ir veržiantis į 
PrancūMją.

Hitleris nori dabar lemiamų mūšių, nes bijo Jungti
nių Tautų invasijos į Europą, todėl ir dabar turi lai
kyti nemaža kariuomenės įvairiose vietose, todėl ne 
tiek gali panaudoti kariuomenės rytų fronte, kaip kad 
reikėtų.

Pastarasis smarkus Hitlerio sujudimas rodo, kad jis 
nori kaip nors užbaigti frontą rytuose, kol neprasidėjo 
Bąjunginiakiį invazija Europos vakaruose.

PLĖŠĖ ŠIRDIS IŠ GYVŲ ŽMONIŲ IR IŠ PATRANKŲ e
ŠAUDĖ BELAISVIŲ GALVAS
- Malta, medaus ir rožių žemė. - Dyglys italų 
šone. - Žiba krintančios bombos saulės 
šviesoje. - Nuo nacių ir fašistų slepiasi Maltos 
ožkos ir asilai. - 263 oro atakos per vieną mėn.

Akmens kalnelis
Viduržemio jūroje

Ar girdėjote, kad yra pa
saulyje sala, kur kitados gy
viems žmonėms širdis iš
plėšdavo ir kur iš patrankų 
šaudė žmonių galvomis?! Ar 
žinote, kad yra vieta, kuri 
per šį karą jau daugiau kaip 
2,000 kartų bombarduota 
priešų lėktuvų?! Verta ją 
pažinti — tai Maltos sala. 
Šis akmens kalnelis Vidur
žemio jūroje yra 17 mylių 
ilgio ir 8 mylių pločio. Su 
kitomis artimomis salelėmis 
turi 122 kvadratines mylias 
ir yra labai tirštai apgyven
tas: daugiau 2,000 žmonių 
vienoj kvadr. mylioje, iš vi
so apie 270.000 gyventojų. 
Sultono baisi ataka

Įdomi šios salos istorija: 
kai šv. Povilas keliavo į Ro
mą, sudužo jo laivas ir jisai 
išlipo Maltos saloje, žlugus 
Romai joje buvo įsikūrę ara
bai, o 1530 metais ji buvo 
dovanota šv. Jono riteriams 
(vyčiams). Tai buvo ypatin
ga organizacija: į ją buvo 
priimami tik aukštos kilmės 
žmonės. Jie atkakliai ka
riaudavo su turkais, saugo
dami Europą nuo jų žiau
raus antplūdžio. Tačiau 
drauge tie riteriai vedė pa
maldų, vienuolišką gyveni 
mą. 1565 metais jų vyresny
sis Jonas de la Valette tu
rėjo saloje 800 riterių ir 8,- 
500 kareivių. Juos užpuolė 
turkų sultanąs Suleimanas 
su 159 laivais ir su 30,000 
kariuomenės. Per keturis 
mėnesius siautėjo baisios 
kautynės. Turkai buvo taip 
įsiutę dėl nelauktai atkak
laus pasipriešinimo, kad pa
ėmę į nelaisvę Jonitų rite
rius jiems gyviems išplėš
davo širdis. Maltos gynėjai 
atsakė tuo pačiu — paim
tiems belaisvėn turkams bu
vo nukapotos galvos ir jo
mis užtaisytos patrankos.

Su šūviais iš salos tvirto
vių lėkė galvos į turkų 
stovyklą.

Per keturis mėnesius gynė
si apgultieji, net vaikai bu
vo įtraukti į karo tarnybą. 
Pagaliau turkai įsitikino, 
kad neįstengs to kieto rie
šuto perkąsti ir pasitraukė. 
Maltos kovos išgelbėjo Eu
ropą ir krikščionybę nuo 
turkų naikinančio antplū
džio. Už sumanumą pager
biant riterių vadą Valetą jo 
Vardu buvo pavadintas sa
los uostas, šv. Jono riteriai 
išstatė saloje gražias baž
nyčias, stiprias tvirtoves, 
požeminius urvus, kurie ir 
dabar tarnauja kaip slėptu
vės lėktuvų atakų metu. 

Įsikuria anglai
Napoleonas Maltą vadino:
— Didžiausia Europos 

tvirtovė. Suprantama, kad 
jis pasistengė tą tvirtovę 
užimti. Tačiau prancūzai bu
vo labai žiaurūs Maltos gy
ventojams. Šie sukilo ir pa
sikvietė anglus. Salą 1800 
metais užėmė lordo Nelsono 
vedami anglai.

Anglai puikiai suprato, 
kad ta sala, kurią romėnų 
kalbėtojas Ciceronas vadino 
medaus ir rožių žeme, yra 
dyglys italų širdyje ir rak
tas į Viduržemio jūros ry
tinę pusę. Dėl to anglai ne
sigailėjo į Maltą kas metai 
įdėti po 15,000,000 dolerių 
ir Malta virto pirmaeile tvir
tove, su požeminiais ginklų 
sandėliais, požeminiais aero- £ 
dromais ir su giliai uoloje 
iškaltomis būstinėmis karei
viams. Malta yra tik už 58 
mylių į pietus nuo italų Si
cilijos ir apie 180 mylių nuo 
Afrikos krantų. Italai pui
kiai supranta, kad anglų 
lėktuvai gali padaryti daug 
žalos. Už tat patys Maltą 
drauge su vokiečiais, bom
barduoja negailestingai.

Vien, pavyzdžiui, sausio 
mėnesyje Maltą puolė a- 
šies lėktuvai 263 kartus

K. i. Prauskis £ 
(Bus daugiau)

JAPONŲ LĖKTUVAS “ZERO" PAV IRTO Į “O”

Japonų lėktuvo “zero” griuvėsiai Port Darwin uoste, Australijoje. Japonų lėktu
vas “zero" tapo subombarduotas iš Jungtinių Tautų bazių. £

• -i iįhijn—r$yr~ •
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ŠIEMET NEBUS LABAI POPULIARIOS, ORGANI
ZUOTOS "DRAUGO" EKSKURSIJOS EŽERU

Valdžia gerokai sumažino Michigan ežero 
ekskursantų skaičius!

“Draugo” administracija Įima organizuoti dideles gru-
stengėsi ir šiais metais, kaip 
ir praeitais, suorganizuoti 
didelę ekskursiją Michigano 
ežeru į Milwaukee ar kitur. 
Steamship kompanija, ku
rios laivai plaukioja Michi
gan ežeru, pranešė, kad val
džia sumažino keleivių skai
čių kiekvienam laivui ir šiais 
metais neleidžia organizuo
tų grupių, kaip buvo “Drau
go” praeitų metų ekskursi
ja j Milwaukee, keliauti sek
madieniais ar šeštadieniais. 
Šiokiomis dienomis būtų ga-

Federacijos 26 skyr. 
šaunus išvažiavijnas

Bridgeport. — ALRK Fe
deracijos 26 skyrius rimtai

peš ekskursijai j Benton 
Harbor, Mieh., ar kitur, bet 
šiuo karo metu būtų beveik 
nesąmonė, nes daugumoje 
“Draugo” skaitytojai yra 
sunkaus darbo žmonės ir 
sekmadieniai yra vienin
telės jų poilsio dienos. Ne
bent patys “Draugo” skai
tytojai pareikštų noro eks
kursijos šiokią dieną.
Ar važiuotumėte pavieniai?

Ko negalime įvykdyti or
ganizuotai, galime daryti pa
vieniai. Sakykime, visi su
sitariam vieną dieną vykti I
į Benton Harbor, Mich. ir 
pavieniai pirktumėm tikie
tus, pavieniai susirinktum 
ant laivo, “The City of 
Grand Rapids” ir pavieniai 
išliptumėm iš laivo ar Ben-

KARO ORLAIVIS RADO SUTOR PĖDUOTĄ LAIVĄ ATLANTE

C'DrangM" Acme teiepnoto.

Karo orlaivis, paveikslo dešinėje galima matyti sparną, skraido virš prekinio laivo, prieš pat jo nuskendimą. Lai
vas buvo sutorpeduotas ašies submarinų. Prieš laivui raus kesiant, laivo įgula stengiasi išsigelbėti laiveliais.

rengiasi prie savo šaunaus , * T .v T- ton Harbor, ar St. Josephišvažiavimo (pikniko), l:e- . . . , . or miestų prieplaukose. Susida-pos 5 d. į Labdarių ūkio 
miškus. Pikniko visas pel
nas eis Šv. Jurgio parapijos 
auksinio jubiliejaus reika
lams. Piknike turiningą pas
kaitą tikimasi skaitys vie
nas iš vietos dvasios vadų.

Dabar tik reikia laukti, 
kad visas Bridgeport su
plauks liepos 5 d. į šį pik
niką, kurį reiktų pavadinti 
kaip ir parapijos ekstra pik
niku.

Trokų ar busų piknikie- 
riams nuvežti ir parvežti 
bus tiek, kiek rasis pasa- 
žierių, už 35c asmeniui. To
dėl iš anksto prašoma užsi
registruoti kas tik norės tru
ku važiuoti į pikniką, kad 
būtų galima žinoti, kiek rei
kės trokų ar busų.

Pasažieriai registruojasi 
Gudų krautuvėje.

Rengimo komisija

“NELAIMINGASIS” OWEN

rytų didelė lietuviška “beach 
party” su alumi, kilbasnkė- 
mis ir lietuviškais valgiais.

Kurie pritariat tokiai min
čiai, malonėkite susisiekti su 
Ig. Sakalu, “Draugo” redak
cijos nariu, ar “Draugo” ad
ministratorium, pašaukdami 
telefonu Canal 8010. XXX

Kun. dr. A. Deksnio 
paskaitos pasiklausius

Federacijos Chicago aps
krities pastaram susirinki
me kun. dr. A. Deksnys da-

gražu ir naudinga, jei jame 
dalyvautų ir kitų mūsų or
ganizacijų valdybos, veikė
jai ir profesionalai. Valdy-; 
ba ir direktoriai padarys 
pranešimą apie prieglaudos 
statybą ir kitus nuveiktus i 
darbus. Visiems bus įdomu 
išgirsti, kas buvo ligšiol nu
veikta, kiek aukų rinkliavo
se surinkta, kiek piknike pel
nyta ir t.t. Taigi, prašome 
visų gausingai susirinkti.

Labdarių valdyba ir 
direktoriai

mu
X Sofijai Sakalienei, 'Mo

terų Dirvos’ redaktorei, dnr. 
“Draugo” red. nario Ig. Sa
kalo žmonai, praeitą šešta
dienį šv. Kryžiaus ligoninėj 
dr. S. Biež.s padarė sunkią 
operaciją, po kurios viskas 
eina geroj on pusėn.

X “Illinois Mobilizes for 
Victory”. Tokiu vardu Chi-

Susirinkimai
Moterų Sąjungos Chicago 

apskrities susirinkimas į- 
vyksta šį penktadienį, bir
želio 26 d. 7:30 vai. vakare I cagoj pradėjo eiti pamfleto 
Aušros Vartų parap. salėje, formoje laikraštukas, kurį
Delegatės prašomos atsilan
kyti. Pirm-kė

Kas prietelis, tas myli vi-
vf svarbią paskaitą, mūsų, ir prispaudime pa
lietuvių visuomenę liečian

X Virš 80 lietuvių jau
nuolių iš Marąuette Park y- 
ra pašaukti į karinę tarny
bą. Likę namie jauni ir se
nesnio amžiaus visais bū
dais remia valdžios psstan 
gas, kad laimėtų karą.

X Loretta ligoninėj nese

mis buvo parvykus atosto
gų iš Wųfhington, D. C., 
kur ji turi nuolatinį darbą.

4 ♦
X Sofija Bagdonaitė, vest 

saidietė, L. V. Chicago apsk. 
choro narė, šiuo laiku guh 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Dar-

X Graduation ir diplomų 
išdalinimas darbininkėms, 
kuros lankė Raud. Kryžiaus 
Bridgeport vieneto įsteigtus 
Civil Defense kursus, bus 
rytoj, birželio 24 d., Lieta- 
vių Auditorijoj 8 vai. vak. 
Programoj dalyvaus dn cho
rai: šv. Jurgio parapijos ir 
R. K. vieneto. Įžanga nemo
kama. Visi kviečiami.

X L. šimutis, LRKSA pre 
zidentas ir adv. J. Grlsh, vie
ninteliai iš Chicagos daly
vauja tos organizacijos sei
me, Hartford, Conn. Dėl ka
ro — darbo ir transporta
cijos — daug kuopų atstovų 
negalėjo vykti j seimą.

X Pranas Pumputis, Am.
Legijono Darius - Girėnas 
Post No. 271 sekretorius su 
žmona Jule, atostogauja 
Grand Raipids, Mich.

WHOLESALE
LIUUOR 
ĮSTAIGA

niai buvo padaryta apendi- ‘ # gav0 krM,i° užnu«il-
ko operacija Onai Kulpina- Sr reikSi° dar5rti net
kaitei. Dabar po tokios ope
racijos toj pačioj ligoninėj
guli jos sesutė Ona. Opera
ciją darė dr. Palutsis. Kul- 
pinskai yra žymūs cicerie
čiai, gyvena adresu 1505 S. 
49 Ct. t

X Sofija Kfupeliūtė, dnr. 
“Draugo” agento West Pull
mane, duktė šiomis dieno-

keletą kraujo transfiuzijų. 
Krizė nugalėta ir ligonė eina 
geryn.

X $5.00 įžanga asmeniui 
bus į šv. Jurgio parapijos 
auksinio jubiliejaus bankie
tą. Taip pastarame susirin
kime nutarė Bankieto Ren
gimo Komitetas.

I&v eitajame 
po vl-ų 
Otiha^a.

REMKrrE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

N. KANTER, sav.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

čiais klausimais. Prelegentas 
suskirstė visuomenę ,į ketu- 
r as grupes ir plačiai išdės
tė kiekvienos grupės idea
lus ir siekimus.

Išklausius prelegento kal
bos, visiems buvo aišku, kad 
mums reikia vadų, vadų ir 
dar kartą vadų. Jų, rodos, 
nemažai yra, ypač didžiojoj 
Chicagoj. Čia au priemies- 
čiars yra 11 parapijų, gi be
veik kiekvienoj parapijoj 
randasi po du ir daugiau 
kunigų, taip pat didelis skai
čius profesionalų. Tik rei
kia didesnio idealizmo, pa
siaukojimo, ypač šiais pa
saulinio sukrėtimo laikais, 
kada eina žūtbūtinė kova 
tarp laisvės ir vergijos, tarp 
gyvybės ir mirties. Nebetu
rį būti atsisakymo: “Netu- 

Į riu laiko”. Laikas ir vadams 
ir eiliniams darbininkams 
sukaupti' jėgas už kilniuo 
sius idealus.

Susirinkusieji atsidėję 
klausėsi įdomios paskaitos, 
dėkojo prelegentui ir pagei
davo daugiau tokių paskai
tų. Laisvutė

sirodo esąs brolis.
(Patar. 17, 17)

VVOLK 5TIIDI
1945 35* Strett

T
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Labdariu centro 
susirinkimas

Trečiadienį, birželio 24 d, 
7:30 vai. vakare šv. Kry
žiaus par. salėj įvyks labai 
svarbus Lietuvių R. K. Lab-

("Diau|w" Anui* televnoto)

Mickey Otven, kuris “ne
laimingojo” vardą gavo per darių Sąjungos centro susi- 
paaaulines beisbolo rungty- rinkimas, kurin kviečiami 
nes ir šį kartą pralaimėjo visų kuopų atstovai. Kadan- 
Brooklyn. Nepasisekė jam gi šis rusirnkimas yra pus- 
sugauti bolę. metinis, todėl tikrai būtų

Illinois State Council of De
fense leidžia. Laikraštuky 
daug nurodoma, kuo civiliai 
gali daug prisidėti prie nu
galėjimo priešo.

CONRAD
Fotografas

Studija (renetą pir 
mos rūšie- su mo 
dcrniaiionds uilal 
domia lr Hollywood 
švteaomiM Darbas 
Garantuotas.

420 W. 63rd Stieat
Tet. i Binto • ENGHewoed 5888 

Bm.: - KNGMevrood KM*

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
O SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS . 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

\ Mūsų Specialybė

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

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, Sav.

h

F) A R A P Geriausias Laikas Pirkti Pirmos RAŠies 
‘-'/vDA\lx Namų Materijolą Dar žemomis Kainomis, 

PIRM PIRKIMO
Atvyk | mflsų jardą Ir apŽlfuVk sta
bą Ir šukėtą rMt LENTŲ—MILL- 

ZORK — STOGŲ IR NAMU MA- 
KRIJOLĄ. Dėl garažų, porėtų, vff- 

skiepų Ir Astą. PASITARK SU 
SŲ EKSPEftTAfS dM lomtrtA- 

etjos b pertaisymo namų. 
APROKAVIMA3 IR PRISTATYMAS DYKAI •

Cash arba lengvais HmoMjhaslv 
STANLEY LXTWINA3, General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
LIETUVIAI SALESMANAI

3639 Sooth Halsted St. Tel. Victory 1272

■ . 1

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ 
MILftlNMKO MTAKO Ml'%1 KA

LINI V INSTRUMENTŲ. 
PASINAITlMfKIT PROGA DABAR 

K(fl.,,ftĄR NEIftPARDI OTI
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI. SAJLAPMONES. KLO
TES su "cases” — $35.(10, f37.50, 
$45.00 ir $75.110. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI. SPA- 
NIHKI MANDOLINAI, BANJOS. 
8MVIKO8, TENOR BANJOS — 
$6.50. $3.50. $12.50 Iki $35.Off.
STRIUNINIAI BASAI — $60.ild, 
$125.00 Ir $150.00. BASO UZ- 
DENGAUAS — $12.i>0. SMICE-
I,AI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
NIAlMS BASAMS, VIOLAS ir 
CELLO — $1.50. $3,00, $5.00,
$10.00 ir $15.00. Striūnos dėl vi
sų vlršmlnėtų instrumentų. BASA 
DRUMS. ŠNARE DRUMS - $1 8.50, 
$23.50, $35.00. $50.00. PEIMIA,
HI BOYS. CYMBOLS, DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase lr ”reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPEUTYVAS VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų CJarne- 
tams, Trlūboms, Saxaphones, 
Smuikoms tr Guitararns.

GOLDSTEIN’S Mt'SIC SHOP 
014 Manri'tl Hf., CMoikii.

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dining fteomr Sets — Parlor 
Sets — Bedroom Sets — Rūgs 
— Radios — Refrigerators — 
VVashers — Mangels —*• and

Stovės.
Nationally advertised items,

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South IVestern Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

ft

FEET HURT?
AR SKAUDA KOJOS ? 

Dėl geriausio palengvinimo 
kreipkitės prie

FOOT E—Z SHOE SHOP
“NO PAIN” Patentuoti 
Arches, prieinamomis 
kainomis, pritaikinti jū
sų kojoms, kad paleng
vinti visus kojų skaus
mus.

"HEALTH SHOES.” PaduS- 
kaitės dėl Kornų, Caltooses 
ir Bunions.

BATU 70cpaplatinimas
186 NO. LA SALLE ST.

NEŽICRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — »,• 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS »

APYLINKES UETUVIJA KASDIEN SU ATTDA KLAUSOSI:

IMOIIIJ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

VlenintėRs ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje!
- VIENUOLIKTI METAI! - 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. f 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

WHFC-I45O kil.!
6755 So. IVestern Avenne 

Phone j GBOvehiU 2242

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOJE
TaupyMt apsatrgotoj įstaigoj, kad užtikrinti savo atettĮ. Apart ap- J____________________ •
Araadon mes tarime didžiausf atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paakolas už 4V2% ir aukščiau

STAMCARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSN. OF CHICAGO!

Justin Markietrlch, Pres. ssd Mgr.
4192 ARCHER AVENUE Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVISED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINOS k LOAtt INSURANCE CORP., Washlngton. D. C.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

~ M’<♦ s RR- f- »,4
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Aldermano pozicija surišta 
su didelėmis išlaidomis
Chicago penktojo wardo 

aldermonas Paul H. Doug- 
las, kurs neseniai savano
riu įstojo marynų korpusan, 
savo sąskaitoje, kurią jo 
žmona iškėlė viešumon, pa
žymi, kad aldermano pozici
ja yra sunki. Turi daug dirb 
ti, gaunama alga negali su 
šeimyna žmoniškai pragy
venti ir būtinai turi turėti 
kokias nors pajamas iš pa
šalinių šaltinių.

Aldermanas Douglas gau
davo 4,999 dol. 92 c. metinės 
algos ir priede apie 500 dol. 
transportacijos išlaidoms. Iš 
to jam likdavo vos keliolika 
dolerių pragyvenimui. Jis tu 
rėjo pašalinių pajamų už 
prof esi jonalines tarnybas, 
kurios nieko bendra neturi 
su politika. Tad turėjo iš 
ko gyventi.

Jis mano, kad visi alder- 
manai yra tokioj padėty ir 
jei ne visi, tai jų daugumas, 
apart galinamų algų, turi tu 
rėti kokias nors pašalines 
pajamas.* Jis neturi mintyje, 
kokių nors nelegalių paja
mų. Jo nuomone, alderma-

nai toli gražu neužsiima 
graftais, arba kitais kokiais 
neteisėtais pelningais žy
giais.

Douglas sako, kad jam ai 
dermonaujant per metus pa 
sidaro tokios išlaidos: turi 
nuomą mokėti už savo raš
tinę, apmokėti stenografes, 
klerkus ir asistentus; toliau 
seka kontribucijos, transpor 
tacija, kampanijos išlaidų 
deficitas; įvairių rūšių įtai
symai ir pagerinimai war- 
dui; mitingai, organizaci
joms duoklės ir eilė kitokių 
dalykų. Tai ką gi reiškia 
aldermono alga?

Douglas yra laimingas 
tuo, kad jam atsėjo tik 
$7.72 patekti aldermano po- 
zicijon 1940 metais. 1941 me 
tais gi jau turėjo $155.40 iš 
laidų savo kampanijai.

SUDAUŽYTAS JAPONŲ KRUIZERIS

t "Draugus" Acme telephoto)

Tik rūkstą griuvėsiai sudaužyto japonų sunkaus kruizerio Magami klasės. Su juo 
taip sėkmingai apsidirbo U. S. laivyno lėktuvnešio lakūnai Midvvay kovose, šiose ko
vose 14 japonų laivų nuskandinta. Amerika prarado tik vieną naikintuvą (Photo pas- 
sed by U. S. Navy bureau of public relations).

Antradienis, biri 23, 1942

Visi gyventojai turi aukotisI

ir subrusti karą laimėti

Geneva ežere
prigėrė mergaitė
Marian Gieger, 17 m. amž. 

iš Elmhursto, praeitą sek
madienį prigėrė Geneva eže 
re. Ji su drauge Alberta 
Miške, 18 m. amž., iš užside 
gusios motorinės valties įšo 
ko į vandenį.

Su jomis valty buvo du 
vaikinai. Vienas jų gesino 
gaisrą valty, o kitas bandė 
abi mergaites vaduoti. Bet 
pavyko išvaduoti tik vieną 
— Miške. Valty gaisras už
gesintas.

Taip liūdnai baigės ežere 
pasivažinėjimas.

Liekanų rinkimas 
bendruomenėj No. 3

Šiandie, birž. 23 d., Chica- 
go civilinėje bendruomenėje 
No. 3 iš pat ryto, 8:30, sunk 
vežimiais bus paimta įvairių 
rūšių liekanos, kurios perei
tą savaitę gyventojų surink
tos. Liekanos yra: metalas, 
guma, skuduriai, maišai, se 
ni drabužiai ir popierius.

Žmonės prašomi minėtas

Teisinasi, kad
jis buvęs girtas

Woodstock miestely su
laikytas Axel Arvid Green 
27 m. amž. berniuko tėvas.

Jis į savo automobilį pa
grobė 6 metų amž. mergaitę 
iš Chicago Industrial Home 
for Children.

Woodstock policija rado 
mergaitę pamestą už mies
telio ribų, o tolėliau rastas 
šalia kelio griovy sudaužy
tas Greeno automobilis.

Green greitai surastas ir

Joninių programa
šiandie, antradienį 7 va

landą vakare iš stoties WG 
ES bus transliuojama gra-

Įspėti lakūnai 
ir laivininkai.

Fort Sheridan komendan
tas įspėja lakūnus ir laivi- ži ir įdomi radio programa ninku3 ka(J .ją iįtlgią 8avai 

, specialiai dedikuota Jonams,

liekanas surišti ir sunešti į suimtas. Jis teisinasi, kad
kur nors kvartalų kapitonų 
nurodyton vieton. 30 sunk
vežimių siunčiama surankio 
ti tas liekanas.

Civilinės bendruomenės 
No. 3. ribos yra: vakaruose 
— Pennsylvania geležinke
lis, rytuose — Chicagos upės 
šaka, šiauriuose — 16 gat
vė, iki sanitarinio kanalo 
pietuose.

Frank J. Bilek yra ben
druomenės komandierius.

buvęs girtas ir 
ką darąs.

nenuvokęs

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Iš naujo išrinktus 
AFL prezidento

Chicago Federation of La 
bor prezidentas John Fitz- 
patrick, kurs per 36 metus 
šiai darbo federacijai prezi
dentauja, iš naujo išrinktas 
prezidentu vieneriems me
tams.

Fitzpatrick yra Horse- 
shoers’ unijos narys ir ži
nomas darbo raketerių prie
šas.

nes pripuola Joninių vakarą. 
Programą pildys pats Jonas 
Romanas, Janina Pranins- 
kaitė, Jonas Varnas, taipgi 
prisidės ir Helen Pranins- 
kaitė, “dėdė” Vaitekūnas ir 
kiti, kurie sveikins Jonus ir 
Janinas gražiom dainom, 
muzika, linkėjimais, juokais 
ir t.t. O iš Peoples krautu
vių girdėsite gerų žinių apie 
vasarinį išpardavimą pui
kiausių namams reikmenų 
kokias čia dabar galima 
pirkti stebėtinai sumažintom 
kainom. Malonėkite pasiklau 
syti. Rep. XXX

Elektros inžinierių 
suvažiavimas

Drake viešbuty vakar ati
darytas American Institute 
of Electrical Engineers 58- 
-asis metinis suvažiavimas.

Dalyvauja daugiau kaip
1,000 inžinierių.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR ’

OF

Ambrosia & Nectar
B EE R S

r!r

Urmo (vvholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
225d W. Cermak Rd, Tel. Monroe 0808

CRANE COAL CO.
Agentai pardavime

BERWIND GENUINE POCAHONTAS
Kol dabartinis stakas dar neišparduo- 
tas, ir neturėdami vilties gauti daugiau 
tuojau, mes siūlome, tiesiog iš geležin- 

__ kelio karo jums:
BERWIND GENUINE POCAHONTAS, $ft / r 
Mine run — labai lumpsuoti, tonas už tiktai 0.00 
BERWIND GENUINE POCAHONTAS, / p
Pečiams dydžio — Tikras Bargenas.........  0.00
BLACK B AND LUMP anglys, labai geri $|A 
kepimui neriuose ir namu SildvtuvamH IV/.OVJkepimui pečiuose ir namų šildytuvams 
5332 SO. LONG AVĖ. TEL. PORTSMOUTH 9022

J

Specialis Pranešimas Iš

NOVAK'S ACCORDIAN 
SCHOOL

NOVAK’S ACCORDIAN SCHOOL specializuoja mokinime tarp
tautinės muzikos srityje, turėdama didelį patyrimą mokinime 
Lietuvių ir Slavonų tautų muzikos meno. Mokina modernišku 
metodu. Kad įsigijus didžiausį pasisekimą muzikos srityje, at
sišaukite asmeniškai J mūsų mokyklą. ______

Duodame muzikos pamokas už lahai prieinamą kainą mūsų 
studijose. Mūsų specialybė muzikos mokinime per daugelį metų 
yra tai jūsų garancija gero pasisekimo muzikos srityje.

tę jie atokiau laikytųsi nuo 
šio forto srities, nes popie
čiais vykdoma priešlėktuvi
nė šaudymais praktika. Pa
vojinga zona yra: 6 mailės 
aukštai ore ir 6 mailės ap
linkui fortą. Tas liečia ir 
Michigan ežero pakraštį per 
6 mailės.

Reikia dantistų 
ir gydytojų

Karo laivyno medikalinis 
pareigūnas, komandierius 
Emil J. Stein pareiškia, kad 
laivynui reikalingi gydyto
jai ir dantistai, 21 iki 50 
amžiaus.

X-Ray technikų 
suvažiavimas

American Society of X- 
Ray Technicians Congress 
viešbuty turi suvažiavimą. 
Daugiau kaip 700 atstovų 
dalyvauja.

pis UMSAfC/
Invest 4<wr rnouftĮ in United tote 

tmyrns 8ON0SAND STAMPS!

SKAITYKITE "DRAUGĄ”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMIJI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
VrtluArd 
Protection 
(or your

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3l/2%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —-

uuoeur > r 8 KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
5U4o b. Westem Avė. Chicago, III. ja) tel. calumet 4118 jos. m. Mozeris, sec’y. 3236 so. halsted st

Tik visų gyventojų pas
tangomis karas bus laimė
tas. Visi žmonės turi prisi
dėti prie karo vykdymo. Vie 
ni turi eiti į kovų frontus, ki 
ti turi dalyvauti naminiuo
se frontuose — karo pra
monės fabrikuose ir žemės 
ūkyje. Karo metu yra dar
bo visiems. Ir visi turi dar
buotis, taip, kad apie karo 
laimėjimą nebūtų jokių abe
jonių.

Tas liečia ne tik piliečius 
gyventojus, bet ir nepi- 
liečius ateivius. Nėra skir
tumo tarpe rasių, štai, tau
tinių mažumų jau tūkstan
čiai jaunų vyrų išvykę į ka
ro frontus, arba kus stovyk
lose mankštomi. Vieni jų įs
toję savanoriai, kiti pašauk
ti ginti šalį ir laisvę nuo at
kaklaus priešo.

Kai milijonai vyrų bus pa 
statyti į kovų frontus, kiti 
milijonai vyrų ir moterų 
bus pašaukti į naminį fron
tą. Jau šiandie naminiam 
fronte — karo pramonėse, 
dirba keliolika milijonų vyrų 
ir moterų, šalies vyriausybė 
darbuojasi, kad karo pra
monėse darbininkų skaičius 
padidėtų iki 20 milijonų. 
Taip pat pageidaujama, kad 
šiemet žemės ūkyje būtų ma 
žiausia 12 milijonų darbinin 
kų.

Tad kiekvienam sveikam 
žmogui yra darbo karo me

tu. Ir kiekvienas turi dirbti. 
Nes tik visų žmonių — vi
sų gyventojų bendromis pa
stangomis karai laimėjami.

Ameriką gi turi laimėti 
karą, kad čia ir kažinkas 
būtų. Apie tai negali būti 
dviejų nuomonių.

Kasdien reikalinga 
po 314 naujokų

Šį birželio mėnesį Chica
goj imami karo laivynui sa
vanoriai naujokai, kurių no 
rimą gauti 10,000. Naujokų 
priėmimo viršininkas Įeit. 
David N. Goldenson prane
ša, kad iki vakar jau 5,918 
naujokų priimta. Kad šio mė 
nėšio gale pasiekti minėtą 
kvotą (10,000), reikia, kad 
dabar kasdien po 314 naujo 
kų atsišauktų.

Anot Įeit. Goldenson, dar 
trylika dienų vyks naujokų 
priėmimo kampanija.

Jau arti milijonas 
doleriu surinkta

United Service Organiza- 
tions fondui Chicagoj iki 
praeito sekmadienio jau bu
vo surinkta 902,012 dol. 
Kvota yra 1,749,432 dol. 
Kampanijos vadovybė tiki
si, kad šią savaitę bus ge
rokai pasistumta priekin.

SUKILIMAS

EUROPOJE

Gerhard
Schacher

kalba:

Nepaprastai {domiuose ir fak
tais pagrįstuose straipsniuose, dr. 
Schacher aprašo mirtingą “Nemato
mojo Fronto” organizaciją, kuri vei
kia prieš Hitlerį pavergtoje Euro
poje. (

Dr. Schaher yra Amerikos vie
nas geriausių Europos problemų ir 
būklės įvertintojų... sumanus busimų
jų įvykių išpranašautojas... jo radio 
valandą klausosi milijonai klausyto
jų. Jis yra pripažintas kaipo autori
tetas, gerai žinąs vokiečių pavergtų
jų tautų būklę, nes jam teko nevieną 
metą praleisti čekos’ovakljoje ir ki
tose pavergtose šalyse kaipo laikraš
tininkas.

Skaitykite šiuos Įdomins, faktais 
pagrįstus straipsnius,

"SUKILIMAS EUROPOJE"
i ,

kurie kasdien telpa, - ekskluzyviai
*

CHICAGO HERALD-AMERICAN
*---------------------------


