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700 BOMBON MOGE MUELHEIM
Sis karo pramonių centras Ruhro 
slėny paverstas liepsnojančiu pragaru

Per dvi paras į tą slėnį išmesta 
apie 4,000 tonų bombų
LONDONAS, birž. 23.— 

Muelheim miesto vokiečių 
karo pramonės centras Ru
hro slėny praeitą naktį pa
verstas liepsnojančiu pra
garu, paskelbė • britų oro 
ministerija.

Nuo 600 iki 700 britų 
bombonešių atakose dalyva
vo. Galybės vadinamų 
‘ ‘block-buster’ ’ ir gaisrus 
sukeliančių bombų išmesta.

U. S. oro jėgos 
vyrauja Solomons 4

GUADALCANAL, birž. 
23. — Japonų oro jėgų vy
ravimas Solomons salų zo
noje visiems laikams išny
ko. Dabar čia vyrauja U. S. 
oro jėgos.

Japonų lakūnai niekur 
neįstengia nė maža dalimi 
prilygti amerikiečiams ir 
australams lakūnams. Ja
ponai visur nugalimi. “

Kol U. S. lakūnai netu
rėjo pakankamo skaičiaus 
lėktuvų, bepig buvo japo
nams vyrauti. Šiandie kas

^kita.

1,304 žuvusių jo 
žemės drebėjime

LONDONAS, birž. 23. — 
Reuters žiniomis iš Istan- 
bulio, iki vakar suskai
čiuota 1,304 žuvusieji nuo 
žemės’ drebėjimo, į(vykusio- 

A jo praeitą sekmadienį Ana
tolijoj.

(Iš Ankara pranešta, kad 
285 asmenys žuvę).

Tas buvo trečioji per vie
ną parą ataka prieš pramo
nės centrus Ruhro slėny. 
Vakar britai suskaldė- Kre- 
feld pramonės centrą, o a- 
merikiečiai lakūnai — Huls 
centrą — dienos metu.

Vokiečių radijas prane
ša, kad apart Muelheim 
bombarduotas dar ir Ober- 
hausen, kurs yra arti tiesiai 
šiaurių link. Muelheime ga
minama geležis ir plienas, 
yra didelės tirpinimo kros
nys; be to, gaminami inži- 
nai.

Oro ministerija skelbia, 
kad 35 britų bombonešiai 
negrįžo. x

Grįžę skridikai pasakoja, 
kad Krefelde vis dar siau
čia gaisrai.

44 britų bombonešiai ne
grįžo po vakarykščių atii- 
kų prieš Krefeld.

Per praėjusias dvi naktis 
ir vieną dieną Ruhro slė
niui kliuvo taip, kaip dar 
niekados. Sąjungininkai nu
sprendė visas to slėnio pra
mones paversti vienais 
griuvėsiais. Ir iš dalies tas 
jau atsiekta.

Sakoma, orinė ofensyva 
tiek bus vykdoma, iki visi 
Vokietijos karo pramonės 
centrai bus sunaikinti.

Paviršiniai skaičiuojant, 
per dvi paras Ruhro pra
monių cėntrams apie 4,000 
tonų bombų kliuvo.

Giraud su de Gaulle 
pasidalina vadovybe
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Britų išlaipinimo* laivas pripildytas kariuomenės ir vadų plaukia į kraštą pro britų naikintuvą į Tripoli 

uostą. Panašių laivų koncentravimas Viduržemio jūros apylinkėje ir kiti pasirengimai invazijai Itali
ją privertė paskelbti karo įstatymus pietų pakrančių miestuose.

DETROITE RAMU;
29 užmuštųjų

DETROIT, Mich., birž. 
23. — Kariuomenė numalši
no rasines riaušes. 29 as
menys užmušta ir iki 700 
sunkiau ir lengviau sužeis
ta. Tarp užmuštųjų yra 25 
negrai. Areštuotųjų — apie 
1,300.

Dabar autoritetai darbuo
jasi ištirti priežastį, iš ko 
prasidėjo tos kruvinos riau* 
šės.

WASHINGTON. — Pra
nešta, kad rugpiūčio draf- 
tu šaukiamų karo tarnybon 
vyrų kvota nuo 238,000 bus 
sumažinta iki 150,000.

Kaip Hitlerio pakalikai olandai 
šlykščiai kovoja preš Kat. Bažnyčią

ALGIERS, Algerija, birž. 
23. — Po ilgų derybų, ku
rios prasitęsė dėl pirmeny
bės prancūzų karinės vado- 

. VOKIETIJA. Britų Vybės> pagaliau prancūzų 
lakūnai bombonešiais iš- vadai generolai Giraud ir 
griovė Muelheim kero pra- de Gaulle susitaikė. Jiedu 

pasiskirstė vadovybe ir 
vienybės klausimas tuo bū-

KARO EIGA

monės centrą, Ruhro slėny.

PACIFIKAS. — Sąjungi
ninkų sausumos jėgos {vei du išspręstas. Abu bus kar
kė japonus, kurie susimetė riniais vadais atitinkamose
atakuoti Mubo bazę, N. Gvi- sferose ir abu vieningai dar-
nejoj. buosis tuo pačiu tikslu —

vnravA vt t - - Prancūzijos valstybę ir KINIJA. — Kinai paėmė _ . , .......-. , , A . . prancūzų tautą išlaisvinti
iš Įapon,l keletą strategini,
pozicijų Yangtze upės fron
te. V. S. koviniai lėktuvai 
kulkosvaidžiais raižė japo
nas jų okupuotuose 3 mies
teliuose.

ninkai patenkinti.

nu-oMASKVA. — Čia 
sekmadienio vieši kap. Ed- 
die Rickenbacker, kurį čia 

RUSIJA. — Sovietų lakė- su kažkokia misija karo 
nai bombarduoja vokiečių sekretorius Stimson pri-
aerodromus ir susisiekimų 
linijas fronto užnugary.

AFRIKA. — Britų lakū
nai atakavo Sajerno.

siuntė.

PIRKITE KARO BONUS!

WASHINGTON (ONA).
— Naciizmo sekėjai okupuo
tuose Europos kraštuose vy
kdo kampaniją prieš Romos 
katalikų kunigiją ir prieš 
krikščionybę abelhai.

Pronacių spaudoje dažnai 
pasirodo stačiai įžūlaus tono 
straipsnių, iš kurių kai ku
rias dalis U. S. karo infor
macijų ofisas iškelia viešu
mon.

žurnalas “Storm”, olandų

Pasakoja, kaip daug 
Berlynas išgriautas

STOKHOLMAS, birž. 23.
— Iš Vokietijos atvykę šve- 
dijon keleiviai pasakoja, kad 
Berlynas labai nukentėjęs 
nuo britų orinių bombų. 
Sako, kad kai kurių miesto 
dalių negalima nė atpažin
ti.

Vietomis ištisi kvartalai 
stačiai išarti ir nuduobėti 
bombomis. Eilės fabrikų 
sulyginta su žeme.

Smarkiai apdaužyta ir 
buvusi Rusijos ambasada, 
kur ofisus turėjo dr. A. 
Rosenberg, rytinių okupuo
tų teritorijų administrato
rius.

Japonai atakavo 
Mubo ir pralošė

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 23. —Ja
ponai susimėtė atakuoti są
jungininkų linijas Mubo 
srity, už 12 mailių žemiau 
Salamaua, N. Gvinėjoj, pas
kelbė vadovybė. Tačiau ne
teko apie 100 vyrų nukau
taisiais ir buvo atblokšti.

WASHINGTON. — Ang
liakasių unijos vadai pla
nuoja kreiptis į teismus tik
sliu gauti didesnį angliaka
siams atlyginimą.

nacių partijos leidžiamas, 
paskutiniais laikais susime
tė atakuoti Olandijos kata
likų kunigiją kaip “vyriau
sius sukėlėją” generalinio 
streiko praeitį gegužės mė
nesį. Tuo streiku protestuo
ta prieš vokiečių nuospren
dį olandų kareivius grąžin
ti į karo nelaisvių stovį.

Nacių publikacija sako, 
kad tie streikininkai dau
gumoje esą Romos Katali
kų Bažnyčios “tyliosios” a- 
vys, sukurstytos priešintis 
vokiečių autoritetams.

Anot “Storm”, juos kurs
tą patys katalikų vyskupai 
dažniausia išleidžiamais ga
nytojiškais laiškais. Tuos 
laiškus išplatiną kunigai. 
Dėlto, anot žurnalo, vysku
pams ir reikią užčiaupti 
burnas.

Girdi, kai olandų plutok- 
ratų sūnūs siunčiami Vokie
tijon dirbti naudingus dar
bus, bažnyčia imasi rūstau
ti. Tie patys vyskupai ir ku
nigija, anot “Storm,” su
kelią protestus, kai vokie
čiai imasi kokių nors žygių 
prieš žydus.

Žurnalas baigia reikalau
damas, kad kunigijai ui tai 
turį būt taikoma viena bau
smė — kulka kakton.

Tas pat yra ir Prancūzi
jos pronacių spaudoje. Nes 
ir tenai ne tik kunigija, bet 
ir kardinolai viešai denun- 
cijuoja vokiečius už pran
cūzų deportavimus Vokieti
jon.

Kitados naciai tvirtinda
vo, kad jie hekovoją prieš 
krikščionybę ir religiją. 
Taip tvirtindami jie veid- 
mainiaiuja. Jie bando savo 
tų šlykščių ir smerktinų 
darbų išsiginti ir žmonių 
masėms pasiteisinti. Bet 
viliugis visados kaip yla iš 
maišo išlenda.

Sovietų lakūnai 
daužo vokiečių 
aerodromus

LONDONAS, birž. 23. — 
Maskvos radijas skelbia, 
kad rusų lakūnai ir toles- 
niai vykusiai atakuoja vo
kiečių aerodromus ar muni- 
cijos sandėlius užnugarinė- 
se priešo linijose.

Vokiečiai lakūnai dienos 
laiku tris kartus buvo pa
sišovę atakuoti Leningra
dą. Bet atmušti. 17 vokie
čių lėktuvų sunaikinta.

Vakaruose nuo Maskvos 
vienam susirėmime apie 160 
vokiečių nukauta.

Vyrų draftas pakirs 
karo pramones

NEW YORK, birž. 23.— 
Načiąnalinės pramonės kon
ferencijos boardas randa 
kad vyrų iki 38 m. amž. 
draftas karo tarnybon pa
kirs karo pramones, jei tas 
planas bus vykdomas. -

Anot boardo, karinio am
žiaus vyrai, kurie dirba ka
ro pramonių fabrikuose ir 
ofisuose, turi būti apgalvo
tai šaukiami karo tarny
bon.

" M

Kalifornijos gubernatorius Warren 
peikia planą japonus išlaisvinti

COLUMBUS, O., birž. 22. 
— Kalifornijos gubernato
rius Earl Warren čia 35-am 
metiniam gubernatorių su

važiavime pareiškė, kad ne
būtų pavojingesnio kraštui 
dalyko kaip internuotų ja
ponų išlaisvinimas iš relo- 
kacijų.

Anot gubernatoriaus, 
kaip piliečiai, taip nepilie- 
čiai japonai yna pavojingi 
Amerikai šio karo laiku.

Gubernatorius reiškė sa
vo nuomonę, nes Washing- 
tone, kaip girdėta, daromi 
planai, kad dalį internuotų 
japonų piliečių išlaisvinti, 
nes, girdi, nedera ir netei- 
sinfa, dar gi konstitucijai 
priešinga juos internuoti.

Daug kas dar randa, kad 
tarp internuotų japonų esa
ma ne tik ištikimų Ameri
kai, bet ir tikrų patrijotų.

Gubern. Warren sako, 
kad visi japonai, .kokie jie 
būtų, yra ne kas daugiau, 
kaip tik penktosios kolonos 
nariai. Jei kurie nėra akty
viai, tai šios'kolonos karšti 
rėmėjai.

Nacių sudaryta "rusų” armija 
tvarko okupuotus kraštus

LONDONAS (ONA). — 
Nacių pastangomis /sudary
ta vadinamoji rusų vadavi
mo armija, kuriai vadovau
ja buvęs sovietų generolas 
Andriei Vlasov, šiandie var
tojama išlaikyti tvarką na
cių okupuotuose kraštuose, 
anot gautų žinių.

Pirmasis tos “armijos” 
vienetas, sudarytas dau
giausia iš baltrusių, išvyko 
į Serbiją ten “tvarkyti” ne
ištikimus naciams elemen
tus.

Iš pat pradžių buvo žino

ma, kad naciai mažai narį- 
dos turės iš tos “armijos.“ 
Ji buvo organizuojama pa
dėti naciams Rusijos fron
te. Bet naciai jaja nepasi
tiki. Ir Serbijon pasiųstą 
tos “armijos” dalį nacių a- 
gentai ceka. Jie k vest i j o- 
nuoja paties gen. Vlasovo 
ištikimumą Hitleriui.

Aiškinama, kad tos “ar
mijos” dalis į Balkanus 
pasiųsta tikslu konsoliduo
ti slavus ir juos patraukti 
Hitlerio pusėn, žinovai pa
reiškia, kad tas neįmanoma.

Japonus išlaisvinti reiš
kia krašto civilinės apsau
gos frontą norėti sugriauti, 
sako gubernatorius.

.Anot jo, J. A. Valstybėse 
yra iki 150,000 japonų ir jų 
šalininkų. Jie yra niekas 
daugiau, kaip tik aideriai 
(nuodingosios angys). Iš
laisvinti japonai savo įtaka 
dar daugiau civilinių pat
rauktų į save. Ir kas gi i- 
vyktų karo laiku, kai šian
die krašto gyventojai auko
jasi, visomis išgalėmis dar
buojasi laimėti karą.

Angliakasiu nedarbas 
nutrauktas iki spal. 31

WASHINGTON, birž. 23. 
— Angliakasių nedarbas 
vakar vakarą nutrauktas. 
Paskelbta keturių mėnesių 
paliaubos, kurios tęsis iki 
spalio 31 • d. Angliakasiai 
per tą laikotarpį negaus 
didesnio atlyginimo.

Keturių mėnesių paliau
bos paskelbtos po ilgos an
gliakasių unijos prezidento 
J. L. Lewis konferencijos su 
vidaus reikalų sekretorium 
H. L. Ickes, kurs vyriausy
bės vardu kontroliuoja ka
syklas.

Niekam nežinoma, kas 
jųdviejų sutarta. Tik žino
ma, kad po tų pasitarimų 
Lewis tuojau angliakasių 
tvarkimosi komitetui reko
mendavo atšaukti nedarbą. 
Tas padaryta.

CHUNGKING, birž. 23 — 
Kinų vyriausioji vadovybė 
praneša, kad kinų kariuo
menė paėmė iš japonų pen
kias strategines vietas ne
toli Yangtze upės, už 40 
mailių pietų link nuo Sha- 
si. Daugiau kaip 200 japo
nų nukauta.
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Vieša padėka

Visiems lietuviams, kurie 
prisidėjo prie parado gegu
žės 16 d., pardavimui karo 
bonų “I am an American” 
dienos; visiems darbuoto
jams, kurie pardavė bonų 
už $37,235.00 (lietuviai už
ėmė ketvirtą vietą). Didžiau 
šia padėka priklauso klebo
nams: Šv. Jurgio parapijos 
kun. J. B. Čižauskui, šv. An
tano parap. kun. I. Rorei- 
šiui, Šv. Petro parap. kun. 
V. Masevičiui už moralę par 
ramą.

Taipogi organik:s.c*joms ir 
jų atstovams: Šv. Jurgio pa
rap.: J. Stanevičiui; šv. An
tano parap. J. Šimkūnui; Šv. 
Rožančiaus draugijos A. O- 
wens; Šv. Antano parap. 
vi ar g. J. Blažiui, Federaci
jos 4 skyr. P. Medoniui, P. 
Grybui, M. Šimoniui, K. San. 
šonui; Neperstojančios Pa
galbos dr-jos J. Juškevičie
nei; Moterų Są-gos 72 kp. 
V. Stepulionienei; Saldžiau
sios Širdies Jėzaus dr-jos 
G. Šileikienei; Moterų Są

Dienų iki

į DRAUGO
4IH july Pikniko

gos 64 kp. A. Ambrozienei, 
Šimonienei ir Šaltienei; Lie
tuvos Dukterų dr-jos P. Me- 
donienei, P. Bandzienei, A. 
Kremblienei ir E. Raubie- 
nei; Moterų Są-gos 54 kp. 
E. Paurazienei, M. Kasevi- 
čienei ir J. H. Medinienei.

Tautiškų ir socialistiškų 
oiganizacijų atstovams: F. 
Motuzui, J. Laukoniui, J. 
Ambrazui, k K. Šalavejui, J. 
Česoniui, A. Strazdui, A. 
Miškiniui ir J. Ovę^aičiui, 
A. Rimkūnui, dr. J. Sims, 
M. Sims, V. Petrikai, H. 
Kapturauskui, V. Motuzie
nei, B. Keblaitienei, J. Mic
kevičienei, J. Martinui ir F. 
Jačioniui.

Profesijonalams - veikė
jams: dr. J. Jonikaičiui, dr. 
E. Gurskimi, M.D., Womans 
Hospital S. C. Douvan, J. 
Mediniui, J. Žukauskui, S. 
Atkočiūnui, A. ž^’.rzdienei 
ir visiems kitiems, kurių pa
vardžių neteko sužinoti.

Taipogi atstovams tarp
tautinių komisijų, kurie dau 
giausiai pasidarbavo daly
vaudami visuose susirinki

KURIS ĮVYKS

muose, o ypač parduodami 
karo bonus: E. Pairazienei,
O. Owens ir adv. A. Kon- 
drotui. Mergaitėms, kurios 
daug darbavosi pardavimui 
ženklų ir nurodymu vietų 
parade. Motinoms-žvaigž- 
dėms, kurios taip skaitlin
gai dalyvavo. Veteranams, 
lietuvaitėms pasipuošusioms 
tautiškais rūbais, draugi
joms, organizacijoms ir ben
drai visiems, kurie ėmė dsu- 
lyvumą parade. J. Martinui 
už pasirūpinimą ir pasko
linimą amerikoniškos vėlia
vos.

Tą dieną padengimui lėšų 
sudėjo atstovai: katalikai 
$21.00; tau ^ įlinkai $23.00. 
Karo Laimėjimui komitetas 
$19.25. Viso suaukota ..63 - 
25. Išlaidų susidarė sekan
čiai: už pagarsinimą per ra- 
dio $23.00. Už svetainę lai
kymui susirinkimų $14.00 

Už nupirkimą žvaigždžių 
motinoms $1.25? Už atspaus
dinimą obalsių nešimui pa
rade $25.00. Viso išlaidų su
sidarė $63.25.

Parado rengimo valdyba: 
Pirm. M. Šimonis 
Iždin. V. Petrikas 
Rast. J. H. Medinienė
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N. KANTER, sar.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Phone YAHDg #054
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2kiių-žinelės
Juozas Ir Julė Mediniai 

gegužės pabaigoj minėjo 15 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

Juozas yra senas Detroi
to gyventojas. Jaunystės 
dienose darbavosi su jauni
mu — chore, Lankė aukštes
nę mokyklą, bendradarbia
vo katalikiškai spaudai. Ve
dęs veiklią žmoną Julę ii 
jai leido plačiau darbuotis 
lietuvių tarpe. Julė ne tik 
veikia vietoje, bet dažnai ir 
žinių patiekia laikraščiams.

Jubiliatai augina du sū
nus Dennį ir Richardą.

Sukaktuvių proga linki
me daug laimės ir sėkmin
gai darbuotis lietuvių reika
luose.

Anne C. Aukškalniūtė tris 
metus lankė Wayne univer
sitetą. Nors užimta moks
lu, tačiau dažnai pasidar
buodavo Federacijos 4 Sk. 
ir bravo korespondente an
glų spaudai, šios savaitės 
pabaigoje švečiuosis Chica-

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

II f! '

REMKITB į? 
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA-

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEIŠPARDUOTI.,
TŪBOS, CLA.RINETAI, TROM

BONAI. aAXAPHON£S. FLUTE8 
■u "cases” — »»B.OO, |87.60,
141.00 ir 176.8#. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UITA R AI, SPĄ 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJOS, 
8MU1KO8, TENOR BANdOS — 
t#.50, 18.10, 818.60 iki 811.00,
8TRIUNINIAI BASAI — 840.00.

i 188.00 ir 8160.00. BASO
EN GALAS — 81800. 8MI0K- 

LIAI B1CUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BAKAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — 81.80, 88.00, 86.00, >10.00 
ir 818.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — 818 60, 888.60, 
886.00 Ir 860.00. PĖDAIS, HI- 
BOTS. CTMBOLS, i r DRUM 
HBADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPBRTTVAS VICTOR IR i 
kitų PHONOGRAPH pataisymas 

Atstatymas visų dalių Clarlne-i 
tams, Trlūboms, Sasaphones ii 
taipgi Smulkoms ir Gultarams.

GOLDOTEIN’S MT78IG RHOP 
•14 Maxwell M., Cbleego

goj ir Gary pas dėdę J. 
Aukškalnį. Birž. 28 d. iš
važiuos į U. S. marines mo
terų skyrių. Veikliai lietu
vaitei Anne C. Aukškalnis 
linkime pasisekimo Dėdės 
Šamo tarnyboje.

Eleonora Savicką? birže
lio 25 d. išvažiuoja į Mexico 
City, kurio universitete baigs 
mokintis ispanų kalbos. Jai 
jau ir mokytojos darbas siū
lomas. Prieš pora metų ji 
atostogų buvo nuvykusi į 
Meksiką, kuri labai pateko 
ir nuo to laiko pradėjo stu
dijuoti ispanų kalbą. Moks
las jai gerai sekasi. Lankė

DR. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

Mano 80 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YAKDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrių Tš priežas 
ties spalvų neregčjimo — (coloi 
blindnęss}, kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
- dėl 
19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

Wayne universitetą. Yra ga
bi piešėja, turi daug pa
veikslų nupiešusi. Jos bro
lis inž. Thomas Savickas iš
važiuoja į U. S. kariuome
nę. Reikia pažymėti, kad 
Savickų šeima gana žymi.
S/-------------------- ------------- ---------------------------------------------------------------  -----------------

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

•PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-28 SO. HALSTED ST. TEL.: VAROS «78

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

DR. 8. WEINE, O.D.

AKIS EGZAivilNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

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

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadleuials ir Sekmadieniais Pagal Sutartj

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
, OFISO VALANDOS:

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

Office tsL YAEds 4787 
Namų tsL PKOipect 1830

Tai, TABds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vai.: nno 8 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL YARda 6981.
Ras.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nno 0:30-8:30
756 West 35th Street

LIETUVIAI DAKTARAI

Inž. Antanas Savickas New 
Orleane, La. Motina Alice 
Savickienė dalyvauja lietu
vių veikime.

Birž. 20 d. Federacijos 4 
(Nukelta į 6 pusi.)

Tel. OANal 6188

. DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tef. REPublic 7868

1

TeL CANM 0257 '
Res. tel.: PROspect 6658

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

Rsaidencija: 6600 So. Artenan Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p, 

6 Iki 9 vai. vakarų.

TsL YARda S146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

Sekmad., Liepos-July 4,1943
' * iI GRAŽIAME

BERGMANN’S GROVE
• - '

24th & Desplaines — North Riverside, III.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 
25 matų patyrimas

Tai.: Y ar d s 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus. Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti Iki ga
li, linijos (prie Western Electric Co,), ten sėsti į LaGrange gatve karį, kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiteriu 
važnoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarj.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washlngton Blvd., Jackson Blvd., Ma- 
dison St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., į vakarus Iki Desplaines Avė., ten sukti l 
pietus Ir važiuoti iki Bergmann’g G rovei

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— talkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kurto —

Specializuoja
Tamel

Nebūkit rapea- 
eiott ■•ranzlal* 
paklnkllala Oy-

I venkit llnoM nuo 
į patrūkimo būdos. 

— BPEOIAL — 
Ilklrpktte 8| skalbimą ir prlduo- 

klte muma pirm 80 dienų laiko ir 
mos suteiksime jums
DYKAI — EI.EKTRDS VEIKIMO 

ISMANKATINIMĄ 
Jūsų Skilvio MiiHkulų Treatmaųtų. 

NĖRA KO OBRE8NIO Už

Crul,r ef OuMom Appliancee for IT yra
M S. STATE, RM. »IO, 8TA. 4jM 
Dėlto iea.M.*T|l«| Mea , Vrl. TU » F.M

TU i, •—8ar a te ė.

Bukit MalonUs 
SAVO AKIMS 1

pora akių visata gy- 
Saupoklte Jas. leisdami

Tik
vanlmal. Sausok 
Utoųaamlnuoti jse modernttklauaia 
metodą, karta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.U METAI PATYRIMO
akinių, kurie paieltoa

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS.

eta yra specialia careteimo bandymas Ir 
nebus kltese lalkraMluoee. Taipgi, Ma 
pasiūlymas nebus atkartotas

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

oPToaumusTAi 
1801 So. Ashland Aveniu 

Kampas II-tos
ii OAKAL MM. CMasge 

OFISO YALAVDOSI
lies •:(> a. m. Iki 1:8# p. u. 

Trečiad. ir ėeėtad. a. m.
iki T: ė# p, m.

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., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Settedisniaia -
Valandos: 8 — 8 poniai,

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vsdt. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.
* T 1 ■ 1

Ofiso Tol....................VIRginia 18M

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 3:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-true labos J

TsL MIDvray 2830 Ohicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nno TO iki 12 vai. ryto, šuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 t sL vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki Lt vai. dienų

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Nsatsilispama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Kstvir., 6 Iki 9 vak.; 
Psnkt., Ssžtad. 8:30 iki 9:30 vak.
PUlrm.dleni*!. pasai

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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



Ketvirtadienis, birž. 24, 1943

Sveikata - Brangus Turtas
Rado dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė., Chioago

DIENRABTIS DRAUGAS, CffičAOO, IEEINOIS

y LEDAI

Kai oras yra karštas ir 
tvankus, žmonės stengiasi 
atsivėdinti. Kiti besivėdin
dami net suserga.

Pėti ledus į “aisbaksį” y- 
ra ekonomiška ir sveika; 
bet kimšti ledus į pilvą, y- 
ra gan pavojinga.

Atšaldyti vidurius geriant 
šaltus gėrimus, arba gerti 
vandenį su ledais yra ne
sveika. Ypatingai reikia sau 
gotis negerti peršaltą van
denį kuomet esi perilsęs, 
smarkiai išprakaitavęs, ar- 
ba kuomet esi alkanas.

Vėsus vanduo žmogų gai
vina, bet vanduo su ledais 
gali duoti tau ligą.

Buvo laikai Amerikoje, 
kad kiekviename restorane, 
ant kiekvieno stalo pasta
tydavo uzbonus su ledais. 
Ir gerdavo ledų šaltutėlį 
vandenį su pasigardžiavimu 
prieš valgį, laike valgio ir 
po valgio. Šis paprotys iki 
šiol dar nevisur išnyko. Juo 
greičiau jis išnyks, juo svei
kiau bus visuomenei.

Geriant ledų vandenį, go
murys atšala. Nuo staigios

# temperatūros atmainos go
muryje ir gerklėje gali įsi
mesti infliamacija. Kas va
saros metu suserga pharin- 
gitu, laringitu, aesophagitu, 
kas užkimšta ir gauna skau
damą gerklę, tai veikiausia 
todėl kad gėrė peršaltą van-

+ denį ar peršaltą alų po to 
kai buvo perkaitęs.

Ledai dantis gadina, Daž- 
. nai tenka pastebėti, kad 
žmogus sriuobia karštą sriu 
bą, ir po to tuojau užsi- 
gurkšnoja ledų vandens. Kas 
atsitinka jo dantims? Nugi

ant karšto akmens užpilk 
šalto vandens, ir akmuo su
sproginės. šiltų dantų ema- 
lija paliesta ledais ar “ais- 
krymru” — susproginėja. O 
kuomet dantų emalija su- 
kiūžta, tai dantys pradeda 
gesti ir jie žmogui ilgai ne
tarnaus.

Amerikoniukų dantys yra 
pasibaisėtinai blogi. Čia ne 
tiek netikusio maisto yra 
kaltė, kiek pamėgimas val
gyti “aiskrymą” ir gerti le
dų vandenį. Vitamininių pi- 
gulkų pedliorių zaunyjimai 
per radio apiie tai, būk žmo-

(Nukelta į 5 pusi.)

Išaiškinta reikšmė
Taip vadinamos dogfish, 

kurios pagaunamos tik Bri
tų Kolumbijos vandenyse, 
esą labai gausingos vitami
nų aliejumi. Dar nesenai tų 
žuvų reikšmė išaiškinta.

Augalas išduoda vaško
Britų Gvinėjoje auga ne

paprastas augalas, vadina
mas cereus (vaškmedis). Iš 
jo gaunamas vaškas gali 
pakeisti bičių vašką. To au
galo vaisingumas pareina 
nuo šikšnosparnių, kurių 
ten daug skraido. Juo dau
giau tuos medžius aplanko 
šikšnosparnių, tuo didesnis 
būna vaisių kiekis.

Cereus yra dagilio veislės 
augalas. Jis auga iki 6 pėdų 
aukščio. Kada žydi, žiedai 
pilni nektaro. Tas augalas 
užtinkamas taip pat Čilėje 
ir Kalifornijoje.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

I

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RAMdolph *488-248*

HELP WAVTED VYRAI

• BUS BOYS
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGLYVATER BEACH HOTEL 
584* Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ' J Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGFAVATER BEACH HOTEL .

534* Sheridan Rd.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

T> A TJ A TD Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
A-'AAŽJaaAI, Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

(
Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo t vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

DIRBTUVES

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMA8

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

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

DIE MAKERS (4)
Moderniškoj dirbtuvėje. Nauji Įren
gimai. Gera proga prie pastovių 
darbu su jsidirbimu. Tiktai eksper
tai—vyrai lai atsišaukia.
ALGONQUIN TOOL & DIE <30. 

_________ 4417 Rice St__________

INDŲ PLOVIKŲ 
BUS BOYS 
PORTERIŲ

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunch Room Union Station

HOUSMEN 
'Reikalingi dirbti privatiniame kliu- 
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St. 

STIPRIŲ VYRŲ
Reikia bieluotl popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
76c J valandą.

TRANSO ENVELOPE CO.
— 3542 N. Klmball Avė.__________

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

,DIE CASTĖRS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje 
' 100% Karo Dirbtuvėje.

Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

J PAPRASTŲ
DARBININKŲ

RĖKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO. 

5851 W. DICKENS AVĖ.

HELP WANTED —- VYRAI

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti kar 
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

DIRBTUVES DARBAI 
Reikia patyrusių Plovėjų (8awyers) 
Ir Kalikų (Nallers), Dirbtuvės Dar
bininkų ir prie medžio darbininkų.

YARDLEY BOX CO.
525 W. 76th St., BIdg. No. S.

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

A, H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St.

(Dlvislon St. netoli Elston Avė.)

REIKALINGI
SQUEEZER MOLDERIAI 

DIRBTI
PILKOS GELEŽIES

FOUNDRCJE
• r

Atsišaukite )

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.I

POLISHERS
Prie

100% KARO DARBŲ
Didelė “job shop plating” dirbtuvė. 

Gera mokestis. Atsišaukite Į

GRUNWALD PLATING CO.
- 2559 W. 21st St. 

DARBININKŲ
Reikia Industrialinei dirbtuvei dir
bant Defense darbus. Arti prie gat- 
vekarių linijo8._ Dąjcbąt lšlauko.

CHICAGO FREIGHT CAR 
PARTS CO.

____________1531 W. li*tii St.___________

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

16 iki 50 metų senumo reikia prie 
lengvų dirbtuvės darbų. Atsišau
kite į

MEYERCORD CO.
5889 W. Lake St.

WAREHOUSE VYRŲ
Stiprių vyrų, visokio amžiaus. 
Patyrimas nereikalinga. 70c į va
landą pradžioje ir laikas ir pusė 
mokama už viršlaikį, šis tai dar
bas jums.

SYKES TERMINAL 
WAREHOUSE 

931 W. 19th St

TROKERIŲ IR PRIE 
LENGVU DIRBTUVES

DARBŲ
Užtenkamai Viršlaikio 

Jei Norite
Pradinė rata 66c j vai. 97)4c i va
landą už virilaikj. Dirbant kasdien 
be pertraukos gausit karo boną do
vanų.

NATIONAL CHEMICAL CO. 
3*17 S. May St.

DOCKMEN
FREIGHT HANDLERS

Patyrusių Čekerių dirbti naktimis. 
Gera mokestis. Matykit Mr. Hoff po 
8 ryto.

INTERSTATE MOTOR
FREIGHT SYSTEM 

1833 S. Canal St.
VIDUJINIS NAKTINIS SARGAS 
reikalingas. Defense dirbtuvei. Turi 
būt Amerikos pilietis. Atsišaukite j

AMERICAN GENERATOR 
& ARMATURE CO.
2614 W. 48th St.

VYRŲ
Išmokti Prie 

LENGVO PUNCH
PRESS

OPERAVIMO
100% KARO DARBAI

★ ★ ★ ★ ★ ★
Pertikrinkit Šiuos Punktus:

★ NORS NAUDINGAS. PIR
MESNIS TAM PATYRIMAS 
NEREIKALINGA. JEI NO
RITE IŠMOKTI MAŠINISTO 
AMATA, MES JUS IŠMO
KINSIM. ,

★ TINKAMAS PRADINIS AT
LYGINIMAS LAIKE MOKI
NIMO SU ALGOS PAKĖLI
MU PAGAL VERTINIMĄ IR 
PRODUKCIJOS BONAI 
DUODAMI NORINTIEMS 
GABIAU MOKINTIS.

★ ŠEŠIOS DIENOS SAVAITĖ
JE: LAIKAS IR PUSE UŽ 
ŠEŠTADIENIO DARBĄ.

★ ŠIAURVAKARINĖJE MIES
TO DALYJE; GERA TRAN- 
SPORTACIJA.

★ DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 
4 POPIET IR 4:30 POPIET 
IKI 1 RYTO.
EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS NUO PIRMAD. IKI
ŠEŠTAD., 7:30 RYTO IKI 5 

POPIET.

CHICAGO
TRANSFORMER
CORPORATION

3501 W. ADDISON ST.'

HELP \VANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių

Feeders ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S, Federal St.

~~ MERGINOS
Užsidlrbklt $26 j savaitę laike mo
kinimo weldtng amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & ČO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720
-- - ■

MERGINŲ, 18 iki 40 metų senu
mo reikia išmokti embroidery a- 
matą Mokestis laike mokinimo. 
Taipgi reikia patyrusių Beaders.

ASHLAND EMBROIDERY CO. 
320 S. Franklfn Webster 28*0

ATYDA
MERGINOMS

IR
MOTERIMS

VISI NORI 
DARBININKŲ

BET
MES NORIM

JŪSŲ

JEI GALIT KVALIFIKUOT
MES IŠMOKINSIM

JUMIS
GERAM AMATE

PRIE
NAUJŲ MAŠINŲ

SU
GERU MOKESČIU 
LAIKE MOKINIMO

MALONIOS DARBO 
SĄLYGOS

ŠIESŪS VĖSŪS 
DARBO KAMBARIAI

NAUJA DIRBTUVE
Gražūs Poilsio Kambariai

MODERNINES PRAUSYKLOS

CAFETERIA

Atostogos Apmokamos

SUŽEIDIMO, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Gyvasties Apdrauda Veltui

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

Ir Machine šapos Pagelbininkų.

UNIVERSAL FORM 
CLAMP CO.

1238 N. Koatner Avė.

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandu, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų Ir audinių aptrauktam! materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS K AZ ĮKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8616

REIKALINGAS LJNOTTFI8TA8
"Draugo" epauatuvėj* reikalingas 11- 
netiplataa (aacerla) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok j darbą dirbti, prašome 
kreipti* prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

*3*4 fln. Oakley Avė.. Obleago

VAIKINŲ IR VYRŲ
Neikia prie darbų lankstyti popieri
nius bakaua. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktj liftai. Atšilau- 
ktt asmenį Akai
popiet.

nuo 6:60 ryto iki 6

CHICAGO CARTON CO. 
. 4200 S. Pulaski Rd.

BOKITE IR JŪS< DALININKAIS
DIRBKITE SAVO APIELINKfiS 

KARINĖJE ĮMONĖJE 
UŽ GERIAUSI ATLYGINIMĄ 

•
ABELNAI 20 VALANDŲ SAVAITĖJE OVERTIME,

UŽ KURĮ MOKAME LAIKĄ IR PUSĘ

Tuojau reikia Inspektorių, 70c į valandą ir daugiau.
Mašinistų 70c | valandą—ir daugiau

Aasemblers 65c į valandą ir daugiau. Taip pat leidžiame 
dirbti nuo kavalkų. Layout vyrai 70c į valandą ir daugiau.

Jeigu neturite patyrimo, pasitarkite su mumis, o mes jus 
išmokinsime Ir mokėsime laike mokymosi.

UŽTIKRINAME JUMS DARBĄ PO KARO
IR VIRŠENYBĖS PRIVILEGIJAS* '■'». € , * *■" 3? / ■ , , x .

, Matykite poną Carr
tarp 8 ryto ir 4:30 popiet.

BARRETT - CRAVENS CO.
3255 West 3ūth Street

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

TOS DABAR DIRBANČIOS
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKITE

Employment Ofisas
5219 S. Western Blvd.

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

Sekmad. nuo 9 ryto iki 2 popiet.

Merginų 
Ir Moterų

PRIE LENGVO IŠDIRBIMO
IR RANKOMS ASSEMBLY 

DARBŲ
PATYRIM. NEREIKALINGA

Gera Mokestis 
100% Karo Darbai

Atsišaukite 8-tam Aukite

PRODUCTION 
INSTRUMENT CO.
710 W. JACKSON BLVD.

PARDAVĖJŲ — MERGINŲ reikia 
— 16 iki 50 metų, senumo. Dirbti 
pilną ar dalinį laiką. Gera mlnl- 
mum alga pradžioje. Atsišaukite J 

NEIRNER BROS., INC.
1843 Mllwaukee Avė.

COTTNTER CAFETERIA PARDA
VĖJŲ — MERGINŲ reikia. Gera 
pradinė mokestis. Patyrimas nerei
kalinga. Lengvi, patogūs darbai.

NEISNER BROS., INC.
1343 Milwaukee Avė.

MOTERŲ
APIE 40 METŲ AMŽ. PRIE 
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ 

48 VAL. SAV. 
MOKESTIS UŽ 52 VAL. 

Atsišaukite

CHICAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 S. May St

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 

.brutaliausio egoizmo.

MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 

100% KARO DARBAMS
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tapping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “piece work.” Atsineškit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

LION MFG. CORP. 
100% Karo Dirbtuvė

Reikalauja Tuojau

MERGINŲ IR MOTERŲ
Prie Inspektavimo ir lengvų Ass- 
embly darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Mes išmokinsim. Jei norite pa
gelbėti gaminime reikmenų karei
viams karo laukuose, ir esat pilno 
pasiryžimo kas link darbo pareigų 
ir reguliariai pribusite prie darbo, 
MUMS REIKIA JŪSŲ.

ATSIŠAUKIT TUOJAU
2640 Belmont Avė.

(2700 West — 3200 North)

STYMO STALO MOTERIS 
FOUNTAIN MERGINOS 

IR VEITERKOS

Reikalingos. Patyrusios ar ne. Ge
ra mokestis, pastovūs darbai di
deliam West Side Restarane.

Atsišaukite į

waLter p. POWERS 
3950 W. Madison
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
Reikia. Patyrusių prie single need- 
le p»ower mašinų. Dieną ar naktį 
darbai. Naktimis šiftas nuo 4 po
piet iki 10 vakaro.

Atsišaukite Dieną po 8 Ryto.
CHICAGO RAVVHIDE MFG. CO.

1 1301 Elston Avė.

Patyrusių 
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

Prie single needle Ossan mašinų, 
taipgi ir Welt siuvėjų prie Puri- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse ir mes kooperuojam, su 
savo darbininkėmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunch Room Union Station

PARDAVUIUI

PRIVATŪS ŽMONfiS PARDUOS 
62,500, (ar Išmokėjimo sąlygomis 
viso meto gyvenimui 6 kambar 
medžio namą prie Fox upės, visi 
mallė J pietus nuo McHenry. Va: 
duo, ges&s, elektra, viduj tolleti 

i maudyklė, pilnai Jčengta. Dlde 
stiklais apdengtas porčimr gara 
džius, Medžiais apaugęs lotas. R 
šyklte: iR. P. GROKS, Addlson Ij 
ne, Lake Catherine, Antiooh, m

Moterys
darbininkės

Iš kiekvienos dešimties 
darbininkų dirbančių val
džios įstaigose Washingto- 
ne, šeši yra su suknelėmis 
— moterys.

WASHINGTON. — Vy
riausybė atšaukė seniau 
pripažintą atlyginimo padi
dinimą 8 centų per valandą 
geležinkelių 1,100,000 dar
bininkų.

PIRKITE KARO BONUS!

*
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Skelbimų Kainos prisiunčiamos pareikalavus

.Bendradarbiams ir korespondentams raitų nsgralinams,'Jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui palto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuotiūros. Korespon
dentų prašome ralytl trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma 
iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos latkraštin ne* 
dedamos.

šis tas iš karo eigos

Entered as second-Class Matter March $1, 1*1$ at Chicago, IR 
Under the Act of March 3, 1879.

Lietuvos okupantai ir žemės nuosavybė
Rusai bolševikai, okupavę Lietuvą, atėmė žmonių tei

sę į bet kokią nuosavybę. Jie nepadarė išimčių nė že
mės ūkiui. Antrieji Lietuvos okupantai vokiečiai pasi
naudojo bolševikų patvarkymu — nuosavybės žmo
nėms negrąžino. Bet kad žmonės nepaliovė reikalavę 
grąžinti jų teises į nuosavybę, šių metų pradžioje na
ciai išleido parėdymą apie žemės nuosavybės teisių su
grąžinimą. Bet tai buvo tik apgaulė. Okupantai tuo 
tik norėjo Lietuvos žmonėms prisigerinti, kad privi
lioti jaunus vyrus stoti j vokiečių kariuomenę.

Lietuvos žmonės, kaip pranešama, nacių apgaulei 
nepasidavė, nors to parėdymo reikšmę per kelis mė
nesius visokiais būdais būbnijo. Štai, dar birželio 3 d. 
LKFSB korespondentas Londone nugirdęs Kauno ra
dijo, jogf1’'okupantai'; ūkiniftk«trm ir kurie ūkiuose gy
vena ir dirba, “pripažinę” žemės nuosavybę. Mat, iki 
šiol jie buvo laikomi tik žemės valdytojai, o nuo dar 
bar esą “pilni savininkai”. Pažymėtina, kad Kaimo 

f radijo pranešėjas baigęs savo kalbą pasigyrimu, kad 
štai “naikinamas dar vienas nelemtas komunistų įsta
tymas ir grąžinama privati nuosavybė ūkininkams”.

Tiesa, naciai save žodžiu parėmė ir “darbais”, že
mės nuosavybės teisę “pripažinę” jie pradėjo žemę 
dalinti “savininkams”. Tačiau lietuvių savininkų su
rado vos kelias dešimtis, kuomet neseniai atvykusių 
iš Vokietijos ir Lietuvos dvaruose apgyvendintų vo
kiečių atsiradę šimtai, čia ir slepiasi nacių apgaulė. 
Žemės nuosavybės teisių grąžinimą jie paskelbė ne 
Lietuvos žmonių, bet atėjūnų vokiečių naudai, tuo 
būdu norėdami užgyventi Lietuvos žemes ir kraštą 
perdėm suvokietinti.

Lietuvos žmonės, matydami kas darosi jų krašte, dar 
didesniu ryžtingumu ėmė kovoti prieš okupantus. Jauni 
vyrai ne tik kad nebuvo suvilioti stoti į nacių armiją, 
bet dar labiau suaktyvino savo slaptą kovą su jų turto 
plėšikais, su tautos brangenybių naikintojais naciais.

Paskutiniu laiku kiniečiai pradėjo smarkiai pliekti 
savo neprietelius japonus.

Prieš keletą savaičių japonai buvo įsiveržę į Hu-Nan, 
Kinijos provinciją. Kiniečiai užpuolikus atstūmė atgal 
ir jiems didelį smūgį uždavė. Japonai traukėsi, netekę 
daug vyrų, karo pabūklų ir amunicijos,

Rusijos fronte veik tylu. Nedaug ten akcijos. Minint 
vnkiečių-rusų karo dviejų metų sukaktį, abeji skelbė 
nuostolius. Maskva tvirtino, kad vokiečiai Rytų fronte 
neteko virš šešių milijonų vyrų,'o patys rusai — virš 
keturių milijonų. Vis tik baisūs skaičiai. Dėl to neten
ka stebėtis, jei nei viena nei kita pusė tuo tarpu ne
pradeda ofensyvos. Nori persitvarkyti, papildyti ar
mijų eiles, atsigriebti. Reikia žinoti, kad abi pusi pa
kėlė nuostolius ne tik karių praradimo, bet visais at
žvilgiais. Kiek išdaužyta visokių karo pabūklų, kiek 
amunicijos išeikvotai

Vokiečiai ir 1941 m. ir 1942 m. apie šį laiką blitz- 
kriegais veržėsi Rusijon, šiemet jau nebesijudina. Ne
bepajėgia. Be to, turi saugoti kitus frontus, nes an
glai ir amerikiečiai yra pasirengę invazijai. Priede — 
sąjungininkų lėktuvai skaldo susisiekimo priemones, 
amunicijos fabrikus, visą karo industriją. Iš kitos pu
sės, sąjungininkai šiemet jau turi tiesesnius ir sauges
nius kelius pristatyti Rusijai daugiau pagalbos. Žo
džiu, vokiečių jėgos išsisemia, kuomet rusų vis tik pa
sipildo. Dėl to Hitlerio karo mašina ir nebesijudina 
taip, kaip prieš metus. Nacių “blitzų” gadynė pasi
baigė. Jie nuo pernai rudens jau defensyvoj. Toj po
zicijoj, neabejojame, jie ir pasiliks tol, kai jų karo 
mašina visai nebus sumalta.

Pokarinio pasaulio maitinimo problema
Visas pokarinis pasaulio gyvenimas turi būti iš anks

to suplanuotas ir tai gerai suplanuotas. Vienas pats 
svarbiausias uždavinys po šio karo, bus suvargusių, 
išbadėjusių žmonių maitinimas.

Herbert H. Lehman, buvusia New Yorko ateito gu
bernatorius, naujai įsteigtos organizacijos, vadinamos 
Foreign Relief and Rehabilitations Operatįons direk
torius, neseniai padarė pranešimą, kuriame atvaizda
vo pokarinę desperatišką visų Europos kraštų padėtį. 
Badas patiesiąs veik visų žmonių namus.

Ię dėl to p. Lehman sako, kad, kaip greit bus padėti 
ginklai į šalį “mes turėsime būti kiekviename krašte 
su štabu, planais ir proviaijamis.”

Tai, žinoma, nereiškia, kad, amerikiečiai, eidami ki
tiems į pagalbą, patys turės badauti. H. Lehman pa
geidauja ir reikalauja, kad Ameriką duotų vadovybę 
milijonams žmonių gelbėti. Dėl to jis prašo sudaryti 
galimumus, kad būtų galima išanksto tą milžinišką 
darbą auplanuoti. Neturint išanksto gerai prirengto pla
no, aišku, įvyktų toks chaosas, kokio pasaulis ligšiol 
dar nebuvo matęs. <

Ne tik maitinimo, bet ir politinės santvarkoj at
žvilgiu reiks gero plano. It vienu ir antru atveju va
dovaus Vašingtonas. Bet vadovaus artimai kooperuo
dami su visais sąjungininkais.

Tai ne rinkimai, bet apgaulė
Lietuvių komunistų laikraščiai paskutiniais laikais 

daug rašo apie “rinkimus” Lietuvoje, kuriuos Maskva 
pravedė, kai raudonarmiečiai ten įsiveržė.

Visi puikiai žįnoj kad-tie ‘-‘rinkimai” buvo begėdiš
kiausia apgaule/-didžiausias smurtas. Pirmoje vietoje 
balsuotojams buvo patiektas tiktai vienas sąrašas. Kan
didatus parinko Maskva. “Rinkimų” dienai atėjus, rau
donarmiečiai prievarta varė žmones balsuoti. Balsuo
dami jie neturėjo jokio kandidatų pasirinkimo, nes vi
si kandidatai buvo komunistai arba šiaip Maskvai par
sidavę žmonės.

Kad taip buvo, štai, ir komunistų oficiozas “Laisvė” 
jau pripažįsta. Ji rašo, kad, jei esą “nepatiko visi kan
didatai, galėjo balsuoti prieš arba tuščią buivuj, Įmes
ti”... Vadinas, ir “L-vė” pasako, kad balsuotojai netu
rėjo kandidatų pasirinkimo. Tuo pačiu ir bolševikų 
laikraštis pripažįsta, kad tie “rinkimai” į Lietuvos 
“seimą” 1940 metais buvo gryniausias humbugas. Aiš
ku, kad ir visi to “seimo” nutarimai nebuvo teisėti.

Tas pats komunistų dienraštis išdrįsta vis tik pasa
kyti ir štai ką: “Kas tada jau taip baisaus tame, kad 
žmonėms buvo įsakyta dalyvauti balsavimuose”... Tuo 
pasakymui “Laisvė” pripažįsta ir kitą svarbų faktą, 
kad Lietuvos okupantai bolševikai prievarta varė žmo
nes “balsuoti”. Tokios prievartos jokiame demokratiš
kame krašte nėra ir negali būti. Nes tai yra pažeidi
mas asmens laisvės. Durtuvų pagalba pravesti rinki
mai niekur ir niekuomet nebuvo, nėra ir nebus teisėti. 
Tik gengsteriškos, diktatoriškos valdžios tokiu būdu 
“renka”. Bet tie rinkimai nėra rinkimai, bet žmonių 
teisių paneigimas, jų valios laužymas ir didžiausia ap
gaulė.

Kaune, gautomis žiniomis, 
lankęsis vokiečių “užsienių 
studijų” instituto profeso
rius Frauendienst ir laikęs 
kelias paskaitas apie nacio
nalsocialistinės Vokietijos 
planus.

Šis “profesorius” norėjęs 
įtikinti kauniečius, kad Eu
ropos nelaimės prasidėju
sios nuo tų laikų, kai žlu
gusi viduramžių vokiečių 
imperija, kai atsiradusios 
Europoje nepriklausomos 
valstybės.

•

Jau Bismarkas, girdi, ban 
dęs “sujungti” Europą.

Tačiau tik Hitleris “pa
veldėjęs jungtinę viduram
žių Europos erdvę”.

Anot nacių propagandis
to Frauendienst, “po Vokie
tijos laimėjimo ligšiolinė 
valstybių sistema Europoje 
jau nebe prisikelsianti.

Įsivaizduokime sau, tas 
ponas pranašauja tokį da
lyką, kad pasiliksią tik laips 
niuoti, gerai apgalvoti na
cionaliniai vienetai, kuriems 
Vokietija “Europos širdis” 
vadovausianti ir prižiūrė
sianti tvarką.

•

Tokios tai yra nacių sva
jonės: pasmaugti visų Eu
ropos tautų laisvę ir nepri
klausomybę, pavergti, jas 
apiplėšti ir galutinai sunai-" 
kinti.

Bet dabar ir patys bent 
kiek šalčiau ir rimčiau gal
voją vokiečiai toms Hitle
rio svajonėtns jau nebetiki.

Visi mato, kad jo paverg
tos tautos bus išlaisvintos 
ir, laikantis Atlanto Čarte- 
riu ir Jungtinių Tautų dek
laracija, visos tautos, ar jos 
didelės ar mažos, bus atsta
tytos laisvomis ir nepriklau
somomis valstybėmis.

SSMBS

SPAUDOS APŽVALGA
Tremtinės motinos balsas

“English Catholic Newslet$«r” No. 183 įdėjo Lietu
vos vyskupų memorandumo nacių valdžiai tekstą, kurį 
netrukus paskelbsime, pasinaudodami LKFSB vertimu 
lietuvių kalbon.

“Amerika” ražo:
“Ką tik skaičiau savo draugo tėvų laišką. Atėjo 

jį* iš tolimo Sibiro. Rašytas paprastame popiergaly
je, bet lietuvio tėvo ir lietuvės sengalvėlės motinos 
ašaromis aplaistytame. Jame didžiausias ilgesys sa
vo sūnaus. “Kaip alkanas tyruose šaukiasi duonos, 
taip aš šaukiuosi tavęs, mylimas sūnau”... rašo sū
naus ir tėviškė laukų išsilgusi motina.

“Mano draugo tėvų dalia sunki, kaip ir tūkstan
čių ir milijonų kitų žmonių, kurie šiandie karo die
vaičio naikinami, marinami, kankinami. Bet kuo nu
sikalto du seneliai, jau 70 metų sulaukę, kad juos 
išplėšė iš gimtosios gūžtos ir nugrūdo Sibiran? Ko
dėl gi jie, kaip ir kiti tūkstančiai lietuvių, turėjo būti 
išrauti iš gimtinės klonių ir prievarta nugrūsti sve- 
timon žemėn?

“Štai klausimai, kurie turėtų jaudinti net ir to
kius savo tautos pavergėjų garbintojus, kaip Mizarą, 
Bimbą ir jų artimiausius bendradarbius. Ne jau jie 
užmiršo savo motinas, kurios juos išmokė lietuviš
kai, kurios joms sakė lietuviškas pasakas?”

(Iš “Draugo”, 1918 me
tų, birželio 24 d.)

LRKSA 33-čtas seimas... 
Detroit, Mich., įvyksta LR 
KSA 33-čias seimas, kuris 
atsidarė pamaldomis. Mišias 
laikė dvasios vadas kun. N. 
Petkus, kun. Rusini ir kun. 
Balinskui asistuojant. Pa
mokslą pasakė kun. K. Skrip 
ka. Palaiminimą švč. Sakra
mentu davė kun. M. Kru
šas. Lėšų fondą nutarta pa
kelti nuo 10 iki 15 centų. 
Centro valdybon išrinkti: 
dv? v. kun. Petkus, pirm. J. 
Vasiliauskas, sekr. P. Molis, 
ižd. A. Stulgaitis.

Vokiečiai nori talkos.......
Berlyne ir kituose didesniuo 
se miestuose įvyko demon
stracijos už taiką. Kilo riau
šės. Kareiviai šaudė į riau
šininkus. Daug žmonių su
žeista.

J

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio dumkos
Senai-senai, dar Kristui 

negimus, Graikų žemėje gy
veno labai keistas žmogus, 
vardu Diogenas. Visas jo 
turtas buvo vienu dugnu sta 
tinė (bačka), kurioj jis nuo 
lietaus ir karščio šiepdavos. 
Dažnai visai jokio apdaro 
nenešiodavo. Tokiame stovy 
je, kaip Dievas sutvėrė, bū
davo atsigula piliai savo 
statinę ir kaitindavosi sau
lėje.

Sužinojo apie tą keistuolį 
tų laikų Graikijos karalius 
Aleksandras Didysis. Jis bū 
tinai užsigeidė Diogeną pa
matyti ir kuomi nors jį ap
dovanoti. Atvykęs į tą vietą, 
kur Diogenas gyveno, rado 
jį neapsirengusį, begulintį 
paliai savo statinę, Dioge
nas išvydęs karalių nei ne
krustelėjo iš vietos. Toks Di 
ogeno elgesys nustebino ka
ralių, Norėdamas Diogeno 
širdį suminkštinti, Aleksan
dras tarė-fM t; n

— Sakyk, gudrusis žmo
gau, ko tu nori, kad aš tau 
padaryčiau? Visus tavo rei
kalavimus šiandie aš esu pa 
siryžęs patenkinti.

Krustelėjo truputį Dioge- 
nes, pažvelgė į karalių ir ta
rė: •

— Meldžiu tavęs, įvykdyk 
vieną didžiausią mano prašy 
mą: pasitrauk kiek į šalį, 
kad man saulės neužstotum.

Bošlevikų gramafone Par
tietis sako: “Komunistų 
partija nesilaiko įsikibusi 
formos”. Tiesa, ji laikosi įsi
kibusi tik uodegos.

Andrulevičius džiaugiasi, 
buk Amerikos Lietuvių Ta
ryba keisianti savo gaires. 
Nesidžiaugk, tavorščiau, ne- 
persikeis į “Sovietą”.

Kaip šauksi, taip atsi
lieps: Brooklyno tautininkai 
ant Grandstryčio šaukė: 
“latrai, svoločiai”, o socia
listai nuo Lorimer atsiliepė: 
“pliuškiai, sekminių veršiai, 
glušai”. Reiškia, Amerikos 
lietuviai “politiką“ daro!

Bolševikų “banga” aną 
dieną suriko: “Amerikos 
lietuviai, žiūrėkite ką ‘Drau
gas’ rašo.” Tuojau 66 rau
doni bolševikai užsiprenu
meravo “Draugą”. Ačiū, ta-
yorščiąi ’

f 15
.

Karalius, žinoma, 
traukė į šalį.

pasi-

Chicagoje aną dieną buvo 
suruošta vaidinimas kur duo 
ta progos vaidyloms, vaidi
nusiems mūsų scenoje per 
paskutinius 25-30 metų. Ži
note, kokį veikalą (turbūt, 
koks komikas juokdarys) pa 
rinko j Nagi — “Gyvieji Na- 
bašninkai!”

Kaip tai senovėje būta
Utena. Balsevičiaus pali

varkas paskelbė po aplinki
nius kaimus, kad eitų tan 
palivarkan bulvių kasti. Mo
kėsią po 25 kapeikas už die
ną. Iš apylinkės prisirinko 
apie 100 žmonių. Pirmą die
ną užmokėjo visiems, kaip 
buvo žadėta. O toliau — už 
visas penkias dienas po 15 
kapeikų (tik didesniems po 
20 kap.) Kasant užvaizdos 
vaikščiojo su bizūnais ieš
kodami bulvtų. Radę prie 
vieno vaikino kelias ausimai- 
šusias su žemėmis — ėmė 
net šmagoti bizūnu vaikiną. 
(“Liet. Ūk.” 1910).

NAUJOS PATARLES

Girtas parėjęs namo — 
žmonos kočėlą gausi.

NAUJAS PLIENINIS RŪBAS

, "JJ raustu, Acmo pumų
Sgt. E. L. Frederick, Nonvalk, Conn., dėvi naują 

ginkluotą rūbą, kuri* keliems lakūnams išgelbėjo gyvybę. 
Rūbas sveria 16 svarų, jis uždedamas psr galvą Ir suriša
mas iš šonų. Labai greitai jį galima numesti, tik reikia 
patraukti siūlą.

*
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Pašalpa šiaurės Afrikoje
Rašo HERBERT H. LEHMAN,

Direktorius Užsienio Pašalpos ir Atstatymo Operacijų I 
(Sis yra pirmas serijos straipsnių specialiai paruoštų t

H. H. Lehman svetimų kalbų laikraščiams Jung. Valsty
bėse).

Pašalpoje ir atstatymo o- sijos kovoje. Vadinamoji ' 
“The Tunisian Detachment” 
militarinės komandos parei
ga buvo gelbėti ir prižiūrė
ti civ^jus, kubiemrį tokia 
pagalba buvo reikalinga. 
Fred K. Hoehler, iš Ufeica-

uėtas Šiaurės Afrikoje prie- go, direktorius OFRRO mi

peracijose, kad sumažinti 
badą, kančias ir ligas, ku
rias šis karas užtraukė, 
Jung. Valstijų visuomenė 
turi atlikti milžinišką dar
bą. Šis darbas jau yra pra-

žiūroj Jung. Valstijų Armi
jos ir Užsienio Pašalpos ir 
Atstatymo Operacijų Ofiso, 
Nors, palyginus su visa Eu

sijos šiaurės Afrikoje, bu
vo paskirtas civiliu nariu 
to vieneto, ir iš anksto tu
rėjo parūpinęs pakankamai

nopa, pašalpos operacijos maisto, drabužių, %muilo ir 
Šiaurės Afrikoje yra mažos,1 medikalinių reikmenų vieto-
tačiau mes jau dabar mato
me Tunisijos žygio pasek
mėje daugelį problemų, ku
rią reikės išspręsti atstaty
mui karo suardyto pasaulio.

Kada mūsų daliniai atvy
ko į Šiaurės Afriką priei
tą lapkričio mėnesį, jie ra
do Algerijos civilius gyven
tojus geresnėse sąlygose, 
negu buvo tikėta. Buvo pa
stebėta šiek-tiek alkio ir ne
smagumų dėl stokos, mais
to, bet bendrai žiūrint, žmo
nėms buvo daugiau reika
linga atstatyti prekybą, ku
ri visiškai žlugo naciams

se, kurios buvo arti mūšių. 
Tokia paiki buvo koopera
cija tarp tos vieneto ir mi- 
litarės jėgos, kad maistas 
ir medikalė priežiūra buvo 
parūpinti tuoj po mūšio. 
Šiandie Tunis, Bizerte ir 

kituose Tunisijos miestuo
se pašalpa puikiai vykdo
ma. Alkani, seni ir silpni 
gauna maisto ir ligų pavo
jus sukontroliuotas. Per pa
lyginamai trumpą laiką Š. 

i Afrikoj, ne tik galės patys 
daryti pragyvenimą, bet, 
kaipo nariai Jung. Tautų, 
priduos naujo stiprumo pa-

RIAUŠES NUMALŠINTOS SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
(Atkelta iš 3 pusi.) 

nės negauną tinkamo mais
to su vitaminais, todėl dan
tys yra blogį, yra toks ne n 
sensas, kad net koktu klau
sytis. Reikia tik pagalvoti 
Ar yra kur pasaulyje šalis, 
kur žmonės geriau valgytų 
negu Amerikoje? Mūsų t$- 
vai Lietuvoje nevalgė ge
riau, nei orandžių neturėjo, 
nei vitaminų pigulkų ne.u- 
rėjo, o jų sveikata nebuvo 
blogesnė ir jų dantys buvt 
sveikesni ir gražesni nei a 
merikonų. Bet už tai Lietu 
vos gyventojai negadino — 
nespragė savo dantų su le
dais bei “aiskrymu”.

Ledai vidurius gadina, At 
šaldyti skrandį yra nesvei
ka ir net pavojinga. Jei

Bet nuo ledo skilviui ga- 
i pasidaryti ledaka.

Daktaro atsakymai 
Į klausimus

Atsakymas M. W. — Pa
prastų karpų atsiradimas 
nieko behdro neturi su mais
tu. Jos yra limpančios, bet 
nesmarkiai. Nepata r č i a u 
ka^pų su žirklėmis kirpinė- 
ti, kaip jas neišnaikinsi, ga
li dar labiau plėtoties. Ge
riausia tai nudeginti su che
mikalais, ir saugiausia bus 
jei tą padarys gydytojias. 
Pačiai jas deginant, gali pa
likti negražūs randai. Pa- 
prastos karpos į vėžį nepa
virsta, bet yra viena karpos 
rūšis pas senesnio amžiaus
asmenis, kuri pavirsta į vė- 

daug ledų vandens išgersi, įr tokiu, atveju reikia a-“Drausaa” Acme photo
Motoristas išlipo iš automobilio ir spyrė negrui, kai jo automobilis buvo apmėty- *** skilvi° Pamušalas P*- ■ kylumo 

23 asmenys žuvo, daugiau taip 500 buvo pasiųsta į ligoninę ir 1,300 asmenų buvo slurps’ krauJ° cirkuliacija 
kalėjime 24 valandasi. Riaušės numalšintos.

3,000 grabų į 
Lietuvos žemelę...

(LKFSB) Birželio 26 d. 
sueina dveji metai nuo liūd

NAMINIS FRONTAS
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI KAULINK ATNAUJI
NIMO ALIEJAUS KURUI RACIJONAVIMŲ.

KLAUSIMAS. Kokiose ATSAKYMAS. Planai pa-
vieto-e kuro aliejus ir ke-1 daryti išleisti naujus nacio-, nų masinių laidotuvių, kai 
rosinas bus racionuoti 1944 navimo kuponus šį mėnesį
ni

. . . . x . statiniams smūgiams, kurie
šeimininkaujant, negu ma»- JJŽduoti
to arba kitų reikmenų » bus
•užsienio. Pirma svarbi uz-l. , ., , . .. ... I jvykdinta.duotis buvo aprūpinti įsba-
dėjusius vaikus geru mais- Čionai namie mes darome 
tu. Mūsų daliniai atvežė pa-1 prisirengimus dideliems dar, transportuoti žibalo produk 
kankamai maisto ir greitu bams, kurie apima parūpi- ^fdasi2
laiku buvo sudaryti aptar- nimą pagalbos ir patarnavi

mo prislėgtiems žmonėms o- 
kupuotose šalyse, kada jie 
bus išlaisvinti iš po nacių 
jungo. Su pagalba švedų ir tas? 
šveicarų mes dabar ruošia-

navimo centrai. Šiandie 147,- 
000 Algerijos ir Moroko3 
vaikų nesulaukusių 14 m. 
amžiaus, kiekvieną dieną 
gauna džiovinto arba. nuga-
ruoto (dried arba evaporat- me programą, kuri parūpins
ed) pieno, pagal programą, 
sudarytą Užsienio Pašalpos 
ir Atstatymo Operacijų O- 
fiso, su Raudonojo Kryžiaus 
pagalba:. Kitas svarbus dar
bas buvo — aprūpinti pa
bėgėlius iš Europos, kurie 
buvo stovyklose Tunisijoj. 
Jiems buvo duota drabužių, 
baltinių ir medikalė prie-, 
žiūra. Jie buvo išleisti iš 
stovyklų ir pasamdyti dar
bui, arba gavo vietas prie 
militarės jėgos.

Pašalpos prirengimas Ta
niai joj lošė svarbią rolę gen. 
Eisenhower planuose Tuni-

maisto Graikijai.

j visiems tiems, kurie gyvena 
ATSAKYMAS. 33 valsty- toj vietoj, kur gyveno pra- 

bėse ir District of Columbia,1 eitais metais.
kur buvo racionuoti praeitą
ziemą.

KLAUSIMAS. Kodėl? 
ATSAKYMAS. Todėl, kad 

nėra užtektinai parankumų

ro aliejus ir kerosinas, į tas 
valstijas. ji

KLAUSIMAS. Kada nau
jas racionąvimas bus išleis-

eo. Lygiai kaip Amerika, vie 
na nekariauja* šiame kari 
kaipo narė Jung. Tautų mes

Iš visų pusių randasi di- išmokstame kad pašalpa ir- 
deli sunkumai. Priešas visur gi turi būti bendra talka, 
turi būti mušamas ir jam' prie kurios visos tautos ir 
negalima duoti vilties, iš- žmonės prisideda pagal sa-
skyrus besąlyginį pasidavi
mą, kuris yra pagal mūsų 
prezidentą, vienintelis mili- 
taris siekinys.

Mūsų atsarga mažėja ir 
mes suvaržėme savo stan
dartą kad visiems užtektų. 
Mūsų prekyba irgi sumažė
jo, nes submariniy visuose

vo galimybę.
Pašalpa žmonių, kurie li

ko be namų šiame kare, jau 
eina pirmyn. Daugiau reik
menų bus galima gauti ir 
daugiau bus padaryta su

KLAUSIMAS. Kodėl taip 
anksti ?

ATSAKYMAS. Pirkliai ga 
Ii duoti geresnį aptarnavi
mą per metą, jeigu jie gali 
pristatyti vasarą.

KLAUSIMAS. Kaip at- 
naujini'mas bus įvykdytas ?

ATSAKYMAS. Viskas bus 
atlikta paštu.

KLAUSIMAS. Kas pir
miausia bus daroma?

ATSAKYMAS. Kada nors 
šį mėnesį vietinės Karo Kai
nų ir Racionavimo Tarybos 

1 pradės paštu siųsti atnau
jinimo formas kiekvienam 
asmeniui, kuris praeitais 
metais gavo racionavimo ku 
ro aliejaus. Formos reika
laus: ,

1. Aplik anto vardą ir ad
resą.

2. Adresą kur racionuotas 
aliejus bus vartojamas (jei-

Kaune buvo apipilta kapi
nių žemėmis 3,000 žuvusių 
sukilėlių. Sugraudinti baisių 
žinių apie sū&audymus ir 

i sujaudinti verksmo Sibiran

skilvyje sumažės, virškini
mų sulčių gaminimas skil
vyje susikrikdys Po to, 
maisto virškinimas pablo
gės ir vidurių ligą gausi. 
Nuo užšaldytų vidurių daž
nai gaunama gastritis. Ne
gerk peršalto gėrimo ypa
tingai prieš valgį

Vasaros metu plaučių už
degimas — pneumonija re
čiau pasitaiko, bet visgi pa
sitaiko. Per vasaros kait
ras pneumonija kartlis su-

išVežamų lietuvių, jie grie- i serSa tie, kurie perkaitę iš- 
besi ginklo prieš okupantus-! &eria perdaug peršalto van-
bolševikus. Jų kraujo aukos 
dėka galėjo susidaryti lais
vų lietuvių vyriausybė, Am
brazevičiam vadovaujama. 
Tačiau neilgai ji galėjo iš
silaikyti : naru j iemą.. okupan- 
tams-naciams — patrijotinė 
lietuvių valdžia buvo kris- 
las akyse, jie ją greit lik
vidavo, daugelis jos narių 
dabar uždaryti nacių kalė
jimuose. Bet nacių ga’ybė 
jau susiūbavo ir mes tiki
me, kad ateis laikas, kada 
laisvės išsiilgę lietuviai gins 
laukan iš Lietuvos dabar
tinius olęupantus-n a c i u s, 
kaip jie ginė laukan pir
muosius okupantus — bol
ševikus.

dens.

Vėsus vanduo žmogų gai
vina ir atvėdina.

Atsakymas C. A. — Iš 
tamstos laiške aprašytų 
simptomų atrodo, kad turi 
arba vidujinį goiterį, arba 
uleerį viduriuose, o gal ir 
kitokią chronišką vidaus li
gą. Vien tik iš davinių jog 
esi labai nervuota, jautiesi 
silpna, dažnai galvą skau
da, netekai svorio nuo 163 
svarų iki 115, dažnai rukš- 
čiaį atsirūgsti ir negali val
gyti, — tai neįmanoma tiks
liai nustatyti tamstos ligai 
diagnozę. Patarčiau tamstai 
nuvykti į Detroitą, nes tams 
tai netoli, įr nueiti pas lie
tuvį daktarą J. Jonikaitį, 
kurs tamstai suteiks tikslių 
sveikatai nurodymų.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

sujungtais rezursais viso
civilizuoto pasaulio, kurie' gu kitokia adresas nuo ap- 
užbaiga karą • ir sunaikins1 likanto). . ' | i

vandenyse dar gana daug ašį ir visą ką ji reiškia: J 3. Vardas praeito meto 
skandina. | tiraniją, vergiją ir žvėr’š- aplikanto (jeigu skirtįngas

nuo dabarllinio aplikanto).
4. Vardas pristatytojo ir 

; kokis aliejus hus vartoja
mas.

KLAUSIMAS. Ar parašas 
reikalingas?

ATSAKYMAS. Taip, Ap
likanto.

Bet mes darome progre-' ką suvaržymą žmonių. OWI

RIAUŠIŲ VAIZDAS

Patvirtina žinias apie 
visuotina lietuviu į 
mobiliiacja darbams 1

(LKFSB) Iš Švedijos geg. 
12 d. pranešė, jog Lietuvo
je, Latvijoje, Estijoje, Ga-į 
dijoje ir Ukrainoje paskelb
tas Rozenbergo dekretas su
mobilizuoti visus gyvento
jus į darbus. Išimtis daro
ma tik kunigams ir gydy 
tojams,

"DraufM“ Acme photo

Motoristas išlipo iš autemobilio ir spy rė negrui, ka ijo automobilis buvo apmėty
tas akmenimis. Detroite riaušės prasidėjo pereitą sekmadienį, kai vienaa baltas žmo
gus susipešė su negru. Yra užmuštų ir suž eistg.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinė! ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, Ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

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

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būdys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisau. Kaina ...............................................;..., $3.00

3. Mlsijonierlaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
Įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .............................................................................. $1.5i

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. 1. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo saaitant Šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.06

6. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. G. si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Kenai*’. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ..............................................................................$1.00

6. 29-tas Tarptautinis Kucharlslinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Būelo, M. 1. G. Knyga taip 
(domiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
Semėiapu. Grašiai Įrišta. Tinus dovanoms.
Kaina .........................,................................................ $1.00

7. Karalienės Prižadas. "Nary T. VVaggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graši apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai (riš
ta. Kama ......................................   50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Spilmann'as. Vertė B. Kasai-
tis. |domus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai lino tikrą žmomgžud}, bet išpažinties 
pasmerktas uš šmogšudystę negali išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kainą 75c

9. Šveitė. Jėzaus širdies Intronizacija, Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D.. M. 1. C. Grašiai išleista 
maldų knygolė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie svč, Jesaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kama ..................................35c

Užsakymui siųskite liuo adresu:

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



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ICEINOIS Ketvirtadienis, birž. 24, 1943

Karas įvedė planus didelėms oro 
linijoms

Washingtonas. — Operuc 
darni pagal karo sąlygas, o- 
no transporto tarnyba, įstei
gta Armijos ir Laivyno, da
bar skaito kelis šimtus skri
dimų per savaitę. Dabar da
romi planai po karo visam 
pasaulyje išvystyti oro ke
lius, kurie aptarnautų civi
lius ir transporto reikalais.

Bombonešiai ir įvairių rū
šių komerciniai keleiviniai 
lėktuvai buvo perdirbti ir 
pritaikinti oro transportui. 
Dabar jie tarnauja Armijos 
Oro Jėgų Transporto Ko
mandoje. Šie lėktuvai, ope
ruojami arba buvusių lakū
nų arba. vyrų, kurie buvo 
išlavinti Armijos ir Laivy
no skridimo mokyklose, 
skrenda į kiekvieną šalį, 
kur tik Jung. Tautos muša 
ašį.

Viena Armijos Oro Jėgų 
Transporto Komanda dabar 
yra didesnė, negu visos oro 
transporto organizau i j o s, 
civilės fr militarinės visame 
pasaulyje prieš karą, prane
ša OWI. šis didelis išplėti
mas oro transporto, rapor
tas sako, eina drauge su 
plačiu pasaulinio maštabo 
išsivystymu oro kelių, ko
munikacijų ir aerodromų, 
kurie aptarnaus civilių oro 
transporto reikalus po ka
ro.

Armijos ir Laivyno oro 
transporto tarnyba dabar 
skaito kelis šimtus trans
atlantinių skridimų per sa
vaitę. šis skaičius vis auga.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Lobai geros rūAles moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis._ < i

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

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
daras Ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di 
delta pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan. 
f»lq.
r e • *

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

MALŠINA RIAUŠES SU AŠARINĖMIS DUJOMIS

"Draugaa” Acme phou

2310 WEST ROOSBVELT BOAD

Greitis yra svarbiausias o- 
ro transporto komandos sie
kinys, kaip neseniai buvo į- 
rodyta, kada lėktuvas skri
do iš Australijos į Kalifor
niją rekordiniu skridimu: 
per 33 valandas ir 27 minu
tes.

Medikamentai ir kraujo 
plazma, kurie dabar būtinai 
reikalingi fronte, pristato
mi į paskirtą vietą greičiau
siu būdu — lėktuvais. Ne
seniai net pilnai įrengta li
goninė buvo nugabenta į 
Alaską. Lėktuvai transpor
to komandos neša visokios 
rūšies prekes, kurios būti- ( 
nai reikalingos karo vedi
mui. Daug sykių jie turėjo 
transportuoti tokius daik
tus, kaip tankas ir mažus 
“jeeps” per didelius vande
nis.

Neseniai vabalas iš Fiži 
salų buvo nugabentas į Hon 

t duras, kad sunaikintų šak
nų “weevil”, kuris naikino 
“hemp”, labai brangų karui 
reikmenį. Kartais lėktuvai 
esti pakeisti į ligonines su
žeistiems. Neseniai lėktuvai 
po nugabenimo prekių grįž
dami pavežė labai reikalin
gų agrikultūros darbininkų 
iš Bahamas.

Beveik 2,500,000 išlavin
tų darbininkų dabar gami
na lėktuvus. OWI sako, kad 
beveik visas kaęp lėktuvų į- 
staigas galima pakeisti į ci
vilių lėktuvų produkciją.

Civil Aeronautics Admi-

Naciu buvo areštuo
tas dr. K. Grinius

(LKFSB) 1942 m. sausio 
11 d. dr. K. Grinius, kun. 
M. Krupavičius ir prof. J. 
Aleksa naciams įteikė smar
kų protesto raštą. Dr. Gri
nius po to buvo paimtas 
kalėj iman, vėliau paleistas. 
Nežinia, kaip nukentėjo ki
tu du.

nistracija, pagal raportą, 
“rimtai spėja, kad prieš 
1950 m. Jung. Valstybėse 
bus 500,000 privačių, ko
mercinių ir militarinių lėk
tuvų aktyvioj tarnyboj”.

OWI sako, kad su 1945 
m. transporto lėktuvai 100,- 
000 iki 200,000 svarų kle- 
sos, skris gausingai, nešda
mi 15 tonų krovinio, 250 
mylių greitumu per valan
dą.

Su 1946 m. tikima, kad 
70 nuoš. keleivių, kurie da
bar naudojas geležinkeliais, 
keliones atliks lėktuvais.

Išskyrus kai kuriuos mi- 
litarinius aerodromus, su 
pabaiga metų, bus įsteigta 
apie 865 svarbios oro sto
tys J.ung. Valstybėse bus 
asfaltuotos keliais 3,500 pė
dų arba daugiau, kurias ga
lės naudotis didžiausi lėk
tuvai. Be tų, dabar yra dau
giau kaip 2,000 mažesnių 
panašių aerodromų. OWI

PADEGTAS NEGRO AUTOMOBILIS

’TDrauras" Acme piloto

Detroite riaušių laike buvo apverstas ir padegtas negro automobilis. Automobilis 
ekspliodavo. Automobilio vairuotojas buvo minios sumuštas.

Dveji metai nuo 
mirties žymaus - 
lietuviu istoriko

(LKFSB) Birželio 22 d. 
— liūdna sukaktis: dveji 
metai nuo mirties prof. Jo
no Totoraičio. Gimęs jisai 
buvo 1872 metų gruodžio 24 
d., kunigu įšventintas 1895 
m. gruodžio 29 d. Nuo pat 
mokslo dienų domėjosi lie
tuvybės reikalais ir einant 
pagarsėjusiam lietuvių laik
raščiui “šaltiniui”, jisai la
bai daug yra prirašęs apie 
Lietuvos praeitį,, apie tėvy
nės meilę. Pasižymėjęs savo 
žiniomis istorijos moksle 
buvo pakviestas profeso
riauti aukštojoje Lietuvos 
mokykloje. Jis drauge yra 
ir tėvų marijonų pažiba, 
vienas iš pirmųjų atgaivin
tosios vienuolijos narių: į- 
stojo j vienuolyną 1911 m., 
o 1918 m. padarė amžinuo
sius įžadus. Buvo ypatin
gai darbštus ir yra nema
žai parašęs istorinėmis te
momis.

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša, kad min. B. 
K. Balutis turėjo širdies a- 
taką. Gyvybei pavojaus ne
są, bet keletą dienų turėjęs 
išgulėti lovoje, negalėjęs da
lyvauti nė Londone rengto
je (lietuvių) motinų dienoj.

Daugiais reikia šalto 
proto
* San Francisco. — Vienas 

vyras, birželio 22 dieną, iš
gėrė nuodų, perpiovė sau 
riešus, ir šoko nuo 1,000 pė
dų aukščio į okeaną — ir iš
liko gyvas. •

Policija pareiškė, jog šis 
vyras pateko į nusiminimą 
dėl piniginių reikalų. Kada 
jis šoko nuo aukštumos 700 
pėdų voliojos (riedėjo) že
myn, o paskui 300 pėdų kri
to į krantą. Kai jis buvo pa
imtas — rastas sąmonėje. 
Kaulai nesulaužyti. Buvo 
nugabentas į ligoninę. Padė
tis pavojinga.

Jei žmogus daugiau save 
kontroliuotų — tokių įvykių
nebūtų.• *

Defroit. Michigan
(Atkelta iš 2 pusi.)

skyr. įvyko savybės išva
žiavimas Beech Nut Grove. 
Dalyvavo būrelis darbuoto
jų ir visi linksmai laiką pra
leido. Komisija.: S Atkočiū
nas, Alice Savickienė, K. 
Samsonas gražiai pasidar
bavo.

Kada gero būdo žmonės 
mus apleidžia, mes visu į- 
karščiu vėl laukiame jų su- 
grįštant. (Shaw)

GRAŽUS CHICAGO LIETUVIŲ PASIRODYMAS
KARO BONŲ VAJUJE

✓'
PINIGAIS IR APLIKACIJOMIS BONŲ PARDUOTA 
UŽ $25,000.00. ŽEMIAU DEDAMAS SĄRAŠAS 
ASMENŲ JAU SUMOKĖJO PINIGUS.

Lietuvių Komitetas Su
vienytų Valstijų Pergalės 
Fondo, sykiu su Darius-Gi- 
rėnas Moterų Skyrium, va
dovaujant Mrs. Nares, su
ruošė vajų pardavimui Ka
ro Bonų vidurmiesty birže
lio 18 dieną. Vajui išgarsin
ti, Dariaus-Ųirėno Drum 
and Bugle Corps turėjo pa
radą mieste, kuris atkreipė 
daugelio dėmesį.

Lietuvių Komitetas dėkin
gas visiems, kurie parėmė 
šį vajų. Jau sukelta $17,350.

Ypatingai komitetas dė
kingas sekantiems, kurie 
pirko Karo Bonus tą dieną:

Darius-Girėnas Post 
No. 271, American Le
gion ................... $5,000.00

Keistuto Savings and 
Loan Association 5,000.00

Anton Michalo 1,000.00
Charles Brazaitis 500.00
Joseph J. Miksis 500.00
Simon A. Pilackas 500.00
Mike Martinkus .. 300.00
Anthony H. Kasper 200.00
Victor Schultz .. 200.00
Joseph P. Varkala 200.00
Peter Tamashunas,

Jr........................ 200.00
Darius-Girėnas Auxi- 

liary of the Ameri
can Legion .... 100.00

Seimą Bielaskas 100.00 
Albert Jaksys .. 100.00 
Julia Jakubauskas 100.00 
Genev. Jakubauskas 100.00 
Paul Peter Jusis 100.00 
Betty Malicki . . 100.00
Stanley Martinkus 100.00 
Vincenta Petrusonis 100.00 
Adam Šokas .... 100.00
Adam Šokas .... 100.00
Joseph Skusas .. 100.00 
Agnės Verbisky .. 100.00 
Niek Walavich .. 100.00 
Frank Watekatis 100.00 
Stanley Welicka 100.00 
Sophie Welicka .. 100.00 
Sophie Welicka . . 100.00 
Cecelia Winslow . . 100.00 
Felix Winslow, Jr. 100.00 
Bernice Winslow 100.00 
Joseph Augaitis .. 50.00 
Anton Daunis .... 50.00 
James J. Kilkiel 50.00 
Joseph i ne Liekis 50.00 
Peter Samkus .. 50.00
Marian Sebastian 50.00 
Antonina Shimkus 50.00 
Paul Stankus .... 50.00 
Benediktas Wegis 50.00 
Benedikta Wegis 50.00 
Joseph Zubawczes 50.00 
Geddie Zuris .... 50.00 
John Bender, Sr. 25.00

Newton F. Braband 25.00 
Alfred Budris .... 25.00 
John Chase .... 25.00
Stanį. Dambrauskas 25.00 
Joseph N. Daunis 25.00 
Anna Gaushas .. 25.00
Zigmont L. Gedwill 25.00 
Nora M. Gugis .. 25.00
Stella Karalaitis .. 25.00 
William Kareiva 25.00 
Anthony H. Kasper 25.00 
Joseph A. Kibort 25.00 
Adam Macarus .. 25.00
John Mason .... 25.00
Jos. A. Mickeliunas 25.00 
Dr. V. S. Nares .. 25.00*
Oasimir Norusis 25.00 
Anton Petkus .... 25.00 
B. R. Pietkiewich 25.00 
Emily Snukst .. 25.00
Frank T. Pumputis 25.00 
Joseph Rachus .. 25.00
Paul Rauskin .. ' 25.00 
Frank Sillus ..... 25.00
Julia Sėlius .... 25.00
Charles Stankus 25.00 
Malvina H. Stankus 25.00 
Elizabeth Strazdas 25.00 
Dr. Maurice R. Udell 25.00 
Charles A. Visockis 25.00 
Peter Yasus .... 25.00
Joseph Yurchas t. 25.00 
Nellie Zerolis .... 25.00
MarcelLa Zuhavice 25.00 
MarcelLa Zuhavice 25.00 
Albert Zuba,wczes 25.00 
Helen M. Zuris .. 25.00
Sold in Stamps .. 100.00

$17,350.00

___

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MAUEVOS IR SIENOMS 

POPIERŲ
KRAUTUVĖJE

STIKLAS — BRUSIAI 
POPIERĄ APKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

SnLRWIN WlLLIAMS 

Paints

PLATINKITE “DRAUGĄM

%

Detroito policija vartoja ašarines dujas riaušių malšinime. Riaušių metu buvo 
užmuštų ir sužeistų.

LIETUVIŲ DIENA
MARIANAPOLYJE

Liepos 4 d.
IŠKILMINGOS SV. MIŠIOS 

—11 vai. ryto—už gyvuosius ir 
mirusiuosius lietuvius Amerikos

karo tarnyboje
KUN. A. MORKŪNAS, PIRM. 
RENGIMO KOMISIJA
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Nustatyti vaizdai 
langams bažnyčios

Town of Lake. — Jau be
veik nustatyta, kokių šven
tųjų nauji spalvuoti langai 
bus šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
būtent:

Nuo altoriaus vyrų pusėje 
didysis apskritas — šv. Pa
nelės Vainikavimo Danguje.
Apačioj mažesni — apašta
lų: Šv. Mato,’ šv. Simono,
Šv. Tado; viduryje — Šv.
Onos, Šv. Elzbietos, Dievo 
Motinos Sopulingos, šv. Ag
nietės, Šv. Ritos, apaštalo 
Šv. Jokūbo. Mažesnysis —
Šv. Mato ir Šv. Tomo.

Nuo durų vyrų pusėj ap
skriti: Rytų žvaigždės —
Trijų Karalių, Viešpaties 
Jėzaus Užgimimo, Viešpa
ties Jėzaus Aukojimo Baž
nyčioje; apačioj — šv. Al
fonso, Šv. Pranciškaus Ksa-; tina Miss Margaret Polk, dėl kurios buvo pavadinta tuo

' "Draugas" Acme photo
Capt. Robert K. Morgan, ‘'Memphis Belle” pilotas, svei-

Oldtaimeriiį sutartinės
Kur neisi, su kuo nesusi

tiksi iš eenesnės kartos, vis 
yra buvę nariai Liet. Vyčių 
organizacijos. Kaipo tokie, 
visi rodo didelio prielanku
mo tai organizacijai ir įvai
riais būdais prisideda pne 
kiekvieno darbo, štai, Town 
of Lake gyvuoja šauni Mo
terų Są-gos 21 kuopa, ku
rios veik visos narės yra 
ouvusios vytės-veikė j os. Kuo 
pa yra pasižymėjus ir savo 
choru, kuris sutiko dalyvau
ti liepos 5 d., Vytauto par
ke, Liet. Vyčių Chicago aps
krities piknike Sr savo dai
nomis linksminti publikų. 
Rengimo komisija chorui iš 
anksto dėkoja. Tikimės, kad 
piknike ir daugiau bu9 mo
terų chorų, kurių Chioagoj 
dabar yra net keletas.

tus L. Vyčių organizacijos 
narių, bet atnešė ir įvairių 
suvaržymų. Kadangi auto- 
mobiliaus šįmet nebuvo ga
lima gauti, tai vyčiai parin
ko kitas labai vertingas do
vanas, būtent $100 sidabri
niais (o, tai bus didokas 
stiklinis puodas), ir du War 
Bonds — v:eną už $100, o 
kitą už $75. Vadinas, vy
čiai ir savo pikniku nepa
miršo paremti Dėdės Šamo, 
kad jis greičiau hitlerizmui 
sprandą nusuktų. Tikietai 
po 5 centus (įsidėmėkit, po 
5 centus). Už penkis centus 
kiekvienas galės ne tik į 
parką įeiti, bet ir tikėtis iš
sinešti dovanas.

Neteisėtai nešiojo
VVashington. — J. Edgar 

Hoover, director of the Fe-

deral Bureau of Investiga- 
tion, pareiškė, birželio 22 
dieną, kad jo biuras laike 11 
mėnesių, baigiantis gegužės

31 dieną, surado 413 asme
nų, kurie kaltinami už netei
sėtą kariškų rūbų nešioji
mą.

vero, šv. Tomo Akviniečio, 
Šv. Vincento De Paulo.

Nuo altoriaus moterų pu
sėj didysis apskritas — Šv. 
Dvasios Nužengimas ant 
Apaštalų. Apačioj — apaš
talų: Šv. Petro, Šv. And
riaus, Šv. Jokūbo, Didesny
sis — Šv. Antano iš Padvos,

vardu Flying Fortress (skrojajanti tvirtovė). Jis sveiki
na po to, kai nusileido į Memphis airportą.

Dr-ja Lietuvos Ūkinin
kas rengs išvažiavimą

Vi&i direktoriai malonėkite 
susirinkti. Valdyba

Pereitą sekmadienį Drau
gija Lietuvos Ūkininkas nu- 

Šv. Pranciškaus iš Asyžiaus,, tarė rengti šeimynišką išva-
Šv. Kaizmiero, Šv. Jono Bos- 
kos, Šv. Gabrieliaus, Dieve 
Motinos Sopulingos, apašta
lų: Šv. Jono, šv. Pilypo, Šv. 
Baltramiejiaus. '

Nuo durų moterų pusėj 
apskriti — Viešpaties Jė
zaus Bėgimas į Egiptą, ant
ras — Šv. Šeimyna, trečias 
— Viešpats Jėzus tarp mo
kytojų. Apačioj — Šv. Ele
nos, šv. Klaros, šv. Gertru-_L^UO8e>,

žiavimą. Visus išvažiavimo 
reikalus tvarkys valdyba 
priekyje pirip.. Antano Valo
mo. Kaįp girdėti, išvažiavį-' 
nyag bus yięnas gražiausių 
bei linksmiausių, nes valdyk 
ba žada sugalvoti ką nors 
naujo. Išvažiavimo progra
ma bus paskelbta vėliau.

Draugijos nariai prašomi 
tėmyti pranešimus laikraš-

Reikalinga daugiau 
civiliniu tarnautoju

WASHINGTON, birž. 23. 
— Karo departamento pa-
sekretorius R., p. Patterson

' ’ L. . . i

Ne tik jaunimas, kiek dar 
jo liko namie, bet ir seni
mas ruošiasi dalyvauti tra
diciniam Liet. Vyčių pikni
ke (K of L Day),’Vytaute 
parke liepos 5 d. Karas ne 
tik išrinko gražiausi ir s vei
kiausi mūs jaunimą ir šim

VVOLK STUDIO
1945 West 35"1 Street

AI) V ANCKD PHOTOGRAPHY 

I.OWEST POSSIRI.E PKICES

PHONE LAKAI E ITE 2613

retorii
.nęšė,!(

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

Mūsų pastatytas 
U0N4

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

. VENETIAN 
MONUMENT CO.

TfiVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

ITIARCUTIJ'
į 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, III.
Telefonas — GROvehill 2242

dos, Šv. Margarytos Mari
jos.

Ant pirmųjų viškų — šv. 
Uršulės, Šv. Cicilijos (vidu
ryje) ir Šv. Magdalenos.

Kai kurie gali būti pakeis
ti kitais šventaisiais, bet di
džiumoje pasiliks tie, kaip 
čia suminėta. Dar galima 
pasirinkti kokį norima šven
tąjį. Neatidėliojant reikia 
pasitarti su klebonu.

Koresp.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Pranešimai
Dariaua-Gfįrėno paminklo 

statymo komiteto labai svar 
bus susirinkimas įvyksta 
birželio 26 d. 8 vai. vak. 
‘ ‘Margučio’ ’ redakcijoje. Į 
šį susirinkimą visi komiteto 
nariai būtinai turi atsilan
kyti.

JpaiĮ, šįs. departą-
mentas ateM&hciais fiskali-■
niais ketais bus reikalin
gas 200,000 daugiau civili
nių tarnautojų.

Šis departamentas šian
die turi apie 1,300,000 civi
linių tarnautojų. Nesenai 
pranešta, kad apie 100,000 
bus paleista.

Bet pasirodė, kad depar
tamento reikalai didėja. ^A- 
teinančiais fiskaliniais me
tais numatoma daugiau ak
tyvumo.

Pachankis - Iroost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

V. Rėkus, komiteto sekr. 
Labdarių direktorių sus- 

mas įvyks penktadienį, bir
želio 25 d., šv. Kryžiaus pa-

WASHINGTON. — Ang
lių kasyklų operatoriai 
kreipės į karo darbo boar- 
dą, kad vyriausybė kasyk
lų operavimą jiems grąžin
tų.

Si Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JOMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NEO LYGIOS TEMPERATCJROS J

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

MAI.IAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiSkal NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plunibing Ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
N. W. Comer 56th and State Strcets 

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

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau- 

rapijos svetainėj 7 vai. vak. ge”.

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

t

iMlii
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

>0690Gį2

NULIŪDIMO VALANDOJE

MUTUAL
FEDERAL
Sovings and Loan 

Association
or CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Bea. J. KAZANAUSKAJB 

Sekretorius

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvią Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4806-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARD8 1741-1742
4832-84 SOUTH CAUFORNTA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirraad Ir KetvK&d. rak. 

' ii stoties WQES (1300), su Povilu Aaltimieru.

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710

Tetephone VAROS 1419

L J. ZOLP -
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1138-39

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WERT 28rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

10821 £O. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2518

TeL PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE YARDS 4909

I. MULEVIČIUS
<348 SO. CAJJFORNIA AVĖ. Phone LAPAYETTB 8571



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 1M*»»NOIS Ketvirtadienis, birž. 24, 1943

Dieną ir naktį akys ant suimtų 
vokiečių ir italų

14 dienų laive su 4000 belaisvių. Vokiečiai ir italai Ala- 
bamoj žemę dirbs, o vestsidietis P. Jocius ir kiti iuili- 
tariai policininkai juos saugos.

Naciai spaudžia Lietuvos ūkininkus

Vestsidėtis Povilas Jocis, 
Audros Vartų parapijos ir 
Lietuvių Vyčių Chicago Ap
skrities chorų narys, pavyz
dingas jaunuolis, trumpu 
laiku pamatė daug pasaulio 
ir pergyveno įvairių nuoti- 
kių. Kariuomenėj jis tarna
vo militariu policininku. 
Prieš Velykas, gavęs kelias 
dienas atostogų, buvo par
vykęs namo. Verbų sekma
dienį iškilmingoje procesijoj 
padėjo Aušros Vartų bažny
čioj chorui giedoti. Ant ry
tojaus jau turėjo būti saVo 

' stovykloj. Nuo to laiko 
į nieks apie jį nieko nežinojo.

Prieš porą dienų pagaliau 
; vienas “Draugo” narių gavo 
laišką. Pasirodė, kad jis bu
vo Afrikoj ir dabar vėl par
vyko namo. Tarp kitko, kas 
karo cenzūros praleista, jis 

įrašo:
“Na, kaip einas? Seniai 

rašiau. Mat, prieš savaitę 
grįžau iš Afrikos.

“Esu sveikas, bet biskį su- 
argęs. Reikėjo naktį ir die

ną saugoti Afrikoj suimtus 
vokiečius. J nelaisvę pateko 
Virš 200,000. Mes ant savo 
laivo turėjome 3,500 karei
vių ir 350 italų karininkų.

“Balandžio 24 d. aukšti 
rytą buvom pažadinti. Rei
kėjo greit sutvarkyti' baga
žas ir į traukinį keliauti. 
Velykų rytą buvom New 
Yorke, pirmadienį — laive, 
kurs uoste išbuvo dvi die
nas. Laivas buvo pilnas ka
riuomenės, lakūnų, daktarų, 
slaugių.

“Atlante išbuvome 13 die
nų. Aštuntą dieną matėme 
vieną mūsų lėktuvų (sea-

STATYBAI REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėiimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO NATOMS.

TARKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI i

■ ■ IIB1RAI iARNINGS

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai llmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ IŠTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN
TEL. CAIAJMET 4118 . Jo* M.

ASSOCIATION

plane) krentant į vandenį. 
Žuvo trys lakūnai. Tas darė 
didelio įspūdžio, nes lėktu
vas krito liepsnodamas.

“Vėliau stebėjom Gibral
taro kalną. Tikrai gražus 
akmuo. Ant franto matės 
namai, bažnyčios ir daug 
kanuolių. “Very pic|ures- 
que — one of the most 
fortified rock in the world”.

Afrikoj buvome Oran’e 
tris dienas. Miestas daro 
prastą įspūdį. Ir žmonės ku
rių nepaprastas mišinys: 
kareiviai žydai, prancūzai, 
arabai.

“Laive turėjome 3850 be
laisvių. Plaukėm 14 dienų. 
Sugrįžome į Boston uostą. 
Iš čia traukiniu į Alabamą, 
kur palikome belaisvius, o 
mes į karščiausią Amerikos 
valstybę — Arizoną. Rašant 
šį laišgą yra 131 laipsnių ši
lumos.

“Mūsų pareiga čia bus 
saugoti belaisvius. Visi 
dirbs ūkio darbus, kanalų 
krantus taisys. Kanalai visi 
sausi — nei vieno lašo van
dens.

“Spėjame, kad gausime 
furlough, bet kada — neži
nome. Gavęs progą daugiau 
papasakosiu.

“Būtų labai džiugu, kad 
atsiųstumėt “Draugą”. Ži
nių apie Chicagą čia mažai 
gauname.”

P. S. — Give my best re- 
gards to Brothers and also 
Draugas staff.

Smarkiai auga
Bamboo medis užauga iki 

16 colių per dieną.

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOUTtOOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment call — 

REPUBLIC 6051

ARMIJOS NURSE APDOVANOTA

Lt. gen. Millard F. Harmon prisega oro medalį Lt. Do- 
rothy P. Shikoski, iš Green Lake, Wis. Pirmoji moteris 
buvo apdovanota Pacifiko fronte. Ji rizikavo savo gyvybę 
gelbėdama mariną navigatorių lėktuvo katastrofoje.

Žuvo jaunuolis ir vaikas
Chicago, III. — Pereitą 

antradienį Chicago j e auto
mobilio buvo užmušti du as
menys ir automobilistai nu
važiavo savo keliu, palikę 
užmuštus asmenis.

Apie 15 metų amžiaus vy
rukas rastas užmuštas toli 
South Side gale Ewing avė., 
prie 114th str. Jo kairės 
rankos keturi pirštai buvo 
nukirsti. Atrodo, jog kai 
jaunuolis buvo sutrenktas, 
jis buvo automobilio velka
mas.

Penkių metų amžiaus vai
kas buvo užmuštas prie Le- 
land ir Racine avė. Liudinin
kai pareiškė, kad automobi
lis nuvažiavo, kai įvyko ne
laimė. Liudininkai negalėjo 
nustatyti ar automobilį vai
ravo vyras ar moteris.

Kada penkių metų am
žiaus vaikas žuvo, jo sesuo, 
23 metų amžiaus, po kelių 
valandų broliui žuvus, ban
dė nutraukti sau gyvybę, 
buvo paėmusi nuodų. Buvo 
nugabenta į ligoninę. Ji bu
vo paleista, turėjo pereitą 
trečiadienį pasirodyti mote
rų teisme.

Karo pabaiga
Kai kas mano, jog karas 

Europoje baigsis 1944 me
tais, spalių mėnesį, o Paci- 
fike taikos nebus iki 1945 
metų, spalių mėnesio. .

Sunku pasakyti kada šis 
karas baigsis, tik žinoma, 
jog jis kada nors baigsis.

PIRKITE KARO BONUS!

NAVY
NUOSTOLIAI

Washington, D. C, — Na- 
vy birželio 22 dieną pranešė, 
jog iš Illinois valstybės yra 
dingę trys sailorai kovos 
lauke.

Nuo karo pradžios, Pearl 
Harbor užpuolimo, iki birže
lio 22 d. navy, marine corps 
ir coast guard nuostolių są
raše turi viso 23,176 vyrus. 
Iš jų 7,491 žuvo (mirė), 4,- 
724 sužeisti ir 10,961 din- 
gęs. r

U. 5. laivynui reikia 
darbininkų

Admirolas John Downer, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių laivyno vadas 9-toj Lai
vyno apskrityje, Chicagos 
apylinkėje, paskelbė, kad iš 
šios apskrities reikia gauti 
5,000 amatininkų kariniams 
laivams taisyti.

Darbininkai reikalingi 
greitai.

Norintieji darbų gauti 
prie laivyno, gali aplikaci
jas išpildyti Chicagoje, U. S. 
Employment Service patal
pose, 308 N. Michigan avė. 
Aplikacijos priimamos kas
dien nuo 8:30 vai. ryto iki 
9:30 v. vak. Mokestis siekia 
į valandą nuo 88 centų iki 
$1.71. Darbo laikas 40 va
landų per savaitę. .

Snaudulys nuvedė 
kalėjūnan
j Indianapolis. — 70 metų 
amžiaus farmeris, birželio 
22 dieną, nuėjo į kalėjimą, 
nes jis negalėjo sumokėti 
$12 atlyginimo už prisnūdi
mą.

Viena Indianapolis mote
ris nuėmė išskalbtus rūbus 
nuo virvių ir padėjo į krūvą. 
Farmeris ant tų išmazgotų 
rūbų atsigulė. Jis negalėjo 
sumokėti $12 pabaudos.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge**.

“Kauener Zeitung” (11.16) 
paskelbė ilgą informaciją 
apie premijų teikimą ūkinin
kams už maisto pristatymo 
prievolių atlikimą. Si premi
javimo sistema reiškia ne ką 
kitą, kaip spaudimo priemo
nę ūkininkų atžvilgiu. Tai
syklėse aiškiai pasakyta, 
kad “premijas” gauna tik
tai tie ūkininkai, kurie at
liks prievolę. O pagal “pre
mijas” ūkininkams išduoda
mos būtiniausio reikalingu
mo prekės, kaip antai — 
druska, cukrus, degtukai, 
papirosai, lėkštės, peiliai, 
kirviai, kastuvai, vinys, 
piūklai ir t. t.

Pati “premijavimo” siste
ma matyti iš tokių pavyz
džių. Už vieną pristatytą 
kiaulę duodama tarp 1 ir 5 
punktų, už toną javų 3 ir 4 
punktų, už 1 toną bulvių — 
2 punktai, už 10 kg. kiauši
nių ar sviesto — 1 punktas, 
už 250 litrų pieno — 1 punk
tas ir pan.

Tuo tarpu už 40 papirosų 
reikia atiduoti 1 punktą, 10 
dėžučių degtukų irgi verti
nama vienu punktu (t. y. 10 
kg. kiaušinių arba sviesto 
ar 250 litrų pieno!). Už pu
sę kg. cukraaus reik alau j a-

Prašo paskelbti Chica
gos vienuole šventąja

Bernas, Šveicarija. — Iš 
Šveicarijos pranešama, jog 
birželio 22 dieną, popiežiaus 
akivaizdoje buvo perskaity
ti du patvirtinti stebuklai ir 
prašoma, kad motina Fran- 
cesa Saveria Cabrini būtų 
kananizuota (paskelbta šven
tąją).

Motina Saveria Cabrini 
mirė Chicagoje 1917 metais. 
Ji buvo palaidota New Yor
ke. Cabrini* buvo. blatifikuo- 
ta 1938 metai^ tai buvo pa
gerbta pirmoji Amerikos 
pijietė.

Žuvo motina
Gaylord, Mich. — Keturių 

metų amžiaus vaikas netikė
tai palietė revolverio gaidu
ką ir kulka pataikė jo mo
tinai, Mrs. Martha Babiarz, 
iš Saginaw. Motina nuo žaiz
dos mirė birželio 22 dieną.

,t....................

Didžiausia Lietuvių
Jevvelry Krautuvė 

•
Parduodam* 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 inklmn
Muzikaližkų Instrumntų, Muzl- 
kaliikų Knygų. 8tyfų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — YVATCHMAKER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

ma 1 punktas, tiek pat — 
už kg. vinių, ar už vieną 
plaktuką; už bružyklę ir t. t. 
Tuo tarpu už kastuvą, dal
gį, piūklą, kirvį, šakes ir t.t. 
reikia atiduoti 4 punktus, 
t. y. tiek, kiek geriausiu at
veju gaunama už vieną toną 
javų... . / e

ŽUVĘ KARO 
LAUKE

_________________________ .
Washington. — Karo de

partamentas birželio 22 die
ną paskelbė 84 U. S. karei
vių pavardes, kurie žuvo 
įvairiuose frontuose. Trys 
žuvo chicagiečiai.

Belaisvių sąrašas
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas, birželio 
22 d., paskelbė 180 U. S. ka
reivių pavardes, kurie yra 
priešo rfelai'svėje. 83 yra vo
kiečių ir 97 japonų nelaisvė
je.

Sučiupti trys jaunuoliai
Trys jaunuoliai, pereito 

primadienio vakare, buvo 
sulaikyti Illinois valstybės 
policijos. Visi trys jaunuo
liai turi po 17 metų amžiaus. 
Jie buvo užpuolę 17 metų 
amžiaus mergaitę — studen
tę nursę.

Mergaitė buvo išgelbėta 
policijos. Žmonės girdėjo 
riksmą mergaitės ir iškvietė 
policiją.

Traukiami teisman
Chicago, III. — Į teismą 

traukiami du policininkai 
dėl negro jaunuolio nušovi
mą. Nelaimė įvyko gegužės 
13 dieną.

Sakoma, kad jaunuolis 
mėtė į policininkus akmenis.

Staiga praturtėjo
Marion, UI. — Louis Tay- 

lor, 19 metų amžiaus, pavel
dėjo $100,000. Ji dabar kas 
mėnesį gauna po $75; ji tą 
sumą gaus iki 21 metų am
žiaus. Didesnę dalį turto 
gaus sulaukus 30 metų.

Nors Louis Taylor liko 
turtinga, bet ji vėl grįžo 
dirbti į vaistinę (drugstore) 
maišyti sodos.

Mergaitė ištekėjo už pai- 
pų linijų dirbėjo.

Lietuvis kareivis 
sužeistas

Wa»hington. — Karo de
partamentas birželio 22 die
ną paskelbė 21 U. S. karei
vio pavardę iš Chicago area, 
kurie buvo sužeisti laike 
mūšio Ąleutians. Sužeistųjų 
skaičiuje yra Pvt. Stanley 
C y buski, jo motina, Mrs. 
Lottie Cybulski, gyvena šiuo 
adresu — 4759 So. Wolcott. 
Pavardė atrodo lietuviška.

Johannesburg, pietų Afri
koje, rasta, jog maži įsika- 
simai žemėje daug saugesni 
nuo oro puolimų, negu ce
mentiniai skiepai (rūsiai).

X Šiandie Šv. Jono — var 
dadienis visų Jonų, šv. Jo
no vardas lietuvių tarpe vie
nas populeriausių. štai, tik 
“Draugo” pastogėje turime 
Jonus: Tėvų Marijonų na
mo viršininką kun. Jančių, 
spaustuvės užveizdą brolį 
Peldžių, bro. Seibutį, inter- 
teipistą Kulikauską. O kiek 
toliau nuo mūs plačiai žino
mų Jonų: Metropolitan State 
Bank prez. Brenza, Mutual 
Savings and Loan Ass. prez. 
Kazamauskas, teisėjas Zūris, 
buvęs “Draugo” red. narys 
Pilipauskas, kun. Statkus, 
kun. Stankevičius dr. Pošką 
ir visa eilė kitų biznierių, 
profesionalų ir visuomenės 
veikėjų.

Visiems kuo geriausios 
sveikatos gyvuoti ir kelti 
lietuvių garbę.

X Vaukeganiečial savo 
Jonų tarpe turi ir vieną pro
fesionalą dr. Joną žėką, lai
bai populerų ne tik lietu
viuose, bet ir svetimtaučiuo
se. Jo tėvas, taip pat Jonas, 
Waukegan oldtaimeris, per
nai laimėjęs “Draugo” pik
niko pirmą dovaną. Visa šių 
Jonų šeima yra šviesi ir 
pavyzdinga. Jiems ir kitiems 
Wia.ukegano Jonams, kurių 
daugelis yra mūs dienraščio 
skaitytojai, nuoširdžiai tie
siame dešinę.

X P. Staražinskaitė, 3336 
S. Lituanica Avė., savo var
dadienio proga, turėjo daug 
svečių ir viešnių, atvykusių 
ją pasveikinti. Vaišintasi, 
linksmintasi. P. Staražins
kaitė yra žinoma veikėja, 
ypatingai švietimo ir labda
ros organizacijose, ir gau
siai aukoja katalikiškiems 
reikalams.

X Walter Raginis, veik
lus Marąuette Park jaunuo
lis, vice pirmininkas L. Vy
čių 112 kuopos, vakar išvy
ko į kariuomenę. 112-j i kuo
pa dabar kariuomenėj turi 
arti 30 veiklių narių.

X V. Grigelaitis, savinin
kas gazolino stoties prie 50 
Avė. ir Cermak Rd. (Cicero) 
linksmas savo kostume- 
riams dalina cigarus. Tėvų 
dieną jis paliko tėvu: susi
laukė sūnaus, šio tėvo tė
vai Grigelaičiai, gyveną taip 
pat Cicero j, nemažiau džiau
giasi susilaukę anūko.

X Lilija Karaliukas, 7012 
S. Maplewood Avė., šįmet 
baigusi Gimimo Panelės šv. 
parapijos pradžios mokyk
lą, pasiryžusi rudenį stoti 
į Šv. Kazimiero akademiją. 
Tėvai džiaugiasi tokiu jos 
pasiryžimu ir tam džiaugs
mui pareikšti buvo iškėlę Li
lijai puotą.

X Josephine Zakarauskai- 
tė, marketparkietė, ir Sta
sys Žukauskas, brightonpar- 
kietis, praeitą šeštadienį bu
vo surišti moterystės ryšiu. 
Jaunųjų tėvai savo vaikams 
šaunias vestuves iškėlė Da
riaus-Girėno salėj.




