
'DRAUGAS
The Litlnumlan Daily Frlend

HITBUSKED BY THE LJTHUANIAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2334 S. Oaldey Avė., Chicago, III.
Telephone Canal 8010—8011

The mo»t iafluentlal 
HthuanUtn Daily in America

No. 149

TRYLIKA AŠIES LAIVU NUSKANDINTA
Britą lakūnai skrizdami Į Afriką 
atakavo Vokietija; grįždami - Italiją

Iš išgriauto Ruhro slėnio milijonai 
vokiečių nešdinasi kur kitur

LONDONAS, birž. 14. — 
Admiralitetas paskelbė, kad 
Viduržemio jūroje britų 
submarinai nuskandino try- 
liką ašies laivų.

Tarp nuskandintųjų buvo 
vienas 7,000 tonų prekinis 
laivas, keli vidutinio didu
mo, o kiti mažesni prekiniai.

U. S. lakūnai
atakavo Macassar

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 24. —
Paskelbta, kad U. S. lakū
nai bombardavo japonų ba
zę Macassar, olandų Cele
bes saloje. Be kitko ten su
skaldytas ir vienas japonų 
kruizeris.

Iš Australijos į Macassar 
yra apie 1,000 mailių tolis.
Į abi puses skristi pasidaro 
apie 2,000 mailių. Tas at
likta Liberators bombone
šiais.

Grįžę Lakūnai raportavo, 
kad Macassare be sprogdi
nimų dar ir gaisrai sukelti.

De Valera laimėjo 
airiu rinkimuose

DUBLINAS, Airija, birž.l 
24. — Airijos parlamento 
rinkimuose premjeras de 
Valera iš naujo laimėjo.

Šį kartą ir airių ūkinin
kų partija visus nustebino. 
Išrinkta net 7 jų atstovai.

De Valeros partija Fia- 
nna Fail neteko 6 atstovų 
vietų. Bet de Valera išrink
tas. »

Naujas parlamento sąsta
tas: De Valera partijos 36 
atstovai, Fan Gael partijos 
14, darbo 10, ūkininkų 7 ir 
nepriklausomųjų 3.

KARO EIGA
LONDONAS. — Britų 

bombonešiai iš Anglijos 
skrizdami į Afriką pake
ltoj bombardavo Vokietijos 
pramonės centrus, o grįžda
mi iš Afrikos — smogė Ita- 
n>i.

PACIFIKAS. — Ameri- 
* kiečiai lakūnai atakavo ja

ponus Macasar, Celebes sa
loje, už 1,000 mailių nuo 
Australijos.

RUSIJA. — Anot sovietų, 
rusų armija iš vokiečių at
siėmė Belgorodą, už 40 mai
lių šiavrrytų link nuo Char
kovo.

LONDONAS, birž. 24. — 
Britų lakūnai ėmėsi naujų 
žygių iš oro atakuoti ašį. 
Atliktos sėkmingos demon
stracijos.

Keletas Lancasters bom
bonešių eskadronų leidosi 
per Prancūziją į Afriką. 
Pakeliui jie bombomis 
smarkiai apdaužė kai ku
riuos vokiečių karinius cen
trus. Sakoma, buvo užsu
kę ir į Vokietiją.

Iš Afrikos grįždami tie 
britų bombonešiai smogė 
Italijai. Ir laimingai grįžo 
namo.

Šis britų lakūnų žygis į- 
vyko ne vakar, bet, anot oro 
ministerijos, praeitą sek
madienį. Britų lakūnai bom
bomis išgriovė Friedrich- 
shafen vokiečių karo pra
monės centrą ir po to nus
krido Afrikon.

Iš Afrikos vakar grįžda
mi atgal atakavo Italijos 
La Spezia uostą ir prieplau
ką. Be to, dar ir Sardinijoj 
ašis atakuota.

HULL, Anglija, birž. 24.
— Penkiolika vokiečių lėk
tuvų praeitą naktį atakavo 
šį Anglijos uostą. Sukėlė 
daug gaisrų.

Nuostoliai dideli. Sug
riautas muziejus ir viskas, 
kas jame buvo sunaikinta.
Yra ir žuvusiųjų žmonių, 
kadangi miestas netikėtai 
užpultas.

Sugriauta daug dar ir re
zidencinių namų. Kuone vie
ną valandą vokiečių lakū
nai siautė.

BERNAS, birž. 24. —
Gauta žinių, kad milijonai 
vokiečių gyventojų skubo
tai apleidžia sąjungininkų
orinėmis bombomis išgriau- „, . ...., .. pelkese uodų lizdai, visurtą H* sunaikintą Ruhro sle-, , ... . ... . .. elektros šviesa ir kiti civi-

*’ lizacijos patogumai.

Reikia stebėtis, kas iame- 
rikiečių atlikta tokiu trum
pu laiku. Kai kam bepig 
bus ten ir įsigyventi po ka
ro.

Naciai draudžia 
lenkams lenkiškai 
šnekėti

LONDONAS (ONA). —
Reichan prijungtųjų Lenki
jos provincijų lenkus naciai 
kasdien šimtais baudžia už 
šnekėjimą lenkiškai. Kai 
kurie už tą “nusikaltimą’* 
priverčiami sekmadieniais 
dirbti.

Tų rūšių bausmes naciai
iškelia, kad lenkus gyven- i m. amž. jaunuoliai, kurie 
tojus įpratinti “su pagar- į per jauni karo tarnybai, 
ba” elgtis gatvėse, pažymi prireikus, bus paša,ūkti pri

verstiniems viešiesiems dar
bams

čia leidžiamas lenkų laik
raštis Dzieninik Palaki.
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AMERIKIEČIAI DIENOS METU BOMBARDUOJA ITALIJĄ

"Draugas” Acme pftuio

Iš aukštumos buvo numestos 500 svarų bombos iš U. S. armijos oro jėgų tvirtovės. 
Bombos tiesiog pataikė į aliejaus išdirbimo vietą, Leghorn, Italijoje. Bombardierius 
taikė ne į aliejaus tanką (centre), bet į išdirbimo įrankius ir fabrikus, kad juos suar
džius.

Darbuojamasi 100,000 japoną 
iškeldinti iš Havają salą

WASHINGTON, birž. 24. i Anot jo, paskutinių dvie-
— John A. Balch, Mutual jų metų skaičiai rodo, kad 
Telephone Company, Hava-) Havajuose kitų rasių žmo- 
jų salose, direktorių pirmi- nių skaičius mažėja, o ja-
ninkas, imasi darbuotis, kad 
iš tų salų mažiausia 100,000 
japonų būtų .atkeldinta A- 
merikos žemynan tos terito
rijos apsaugai, ypač šio ka
ro laiku.

Guadalcanal sala 
šiandien jau kitokia

■ . I

GUADALCANAL, Solo- 
mons, birž. 24. — Prieš ke
letą mėnesių ši sala civili
zuotam žmogui nebuvo tin
kama gyventi. Visur pur
vas, ruodų lizdai.

Šiandien jau kas kita, 
dėka amerikiečių sunkiam

išnyks tarp kitų rasių.
Jis sako, kad jei japonai

iš Havajų teritorijos nebus
darbui. Išvesti geri keliai, Iškeldinti šio karo proga, 
išnaikinti ir dar naikinamij netolimoj ateity Havajai 

virs japonų kolonija. Jau 
šiandien japonai ten sudaro 
didžiausią rasinę grupę.

Aleutian salose karo 
veiksmai nutraukti

WASHINGTON, birž. 24. 
— Pranešta, kad Aleutians 
salas užgulė tiršti rūkai ir 
taip bus iki rudens. Tad ten 
ir visi karo veiksmai nut
raukti. Gal tik pradėjus 
rugsėjo mėnesiu ten padan
gės ima palaipsniui blaivėti.

WASHINGTON. — Pas
kelbta, kad U. S. karo jė
gos visuose frontuose iki 
šiandie turi 87,304 vyrų 
nuostolius. Siame skaičiuje 
yra 15,132 žuvusiųjų.

KANADOS JAUNUOLIAI
PRIVERSTINAM
DARBUI

0TTAWA,' birž. 24. —
Kanados darbo ministras 
paskelbė, kad 16, 17 ir 18

Roma turi būti 
atviras miestas, kad 
išvengti bombų

LONDONAS, birž. 24. — 
Sąjungininkai ' reikalauja, 
kad Italijos vyriausybė Ro
mos miestą turi paskelbti 
aiškiai atviruoju miestu. 
Kitaip gi Roma gali būti 
bombarduojamas iš oro.

Atviras miestas yra tas, 
kuriame visiškai nėra nė 
kokio karinio aktyvumo. 
Tas reikalinga fprmaliai ir 
oficialiai įrodyti.

ponų didėja ir jie neasimi- 
liuojasi.

Iškeltų iš Havajų japonų 
vietoje, kad nesumažėtų vy
rų jėga, galima iš Porto Ri
ko atkelti žmonių, kurių ten 
yra nemažas perviršis.

Balch sako, kad karo lai
ku Havajų japonai turi bū
ti sutraukti į relokacijos

6ubernatoriai gina
Po karo gi, kurie nebus de
portuoti Japonijon, tuos vi
sus pridera iškrikdyti viso COLUMBUS, O., birž. 24. 
se J. A. Valstybių dalyse ir, — Gubernatorių suvažiavi- 
tuo būdu jie laikui bėgant me priimta rezoliucija, kad

valstybių teises

paskiros valstybės turi sau
goti savo teises — neleisti 
federalinei vyriausybei kas 
kart vis daugiau tas teises 
neigti ir jas sau paveržti. 
Jei prieš tai nebus kovo
jama, netolimoj ateityje 
paskiros valstybės gali vi
siškai netekti savo teisių.

CANBERRA, birž. 24. — 
Australijos parlamente iš
keltas pasiūlymas reikšti 
nepasitikėjimą premjeru 
Curtin. Vienu balsu daugu
mos pasiūlymas nepripažin
tas.

...“and that government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Vokiečiai visiškai nepaiso prancūzą 
darbininką dvasios reikalą

WASHINGTON, (ONA) 
— Vatikano radijas prane
ša, kad trys prancūzų kar
dinolai išleido bendrą gany
tojišką laišką, kuriuo iške
liama aikštėn, kad su siun
čiamais (deportuojamais) 
Vokietijon į privalomuosius 
darbus prancūzais darbi
ninkais vokiečiai neleidžia 
vykti katalikų kunigams, 
kurie darbininkams reika
lingi jų dvasios reikalais.

ANGLIAKASIAMS 
NESINORI DIRBTI

PITTSBURGH, Pa., birž. 
24. — Bedarbiaują anglia
kasiai kaip šiandie turėjo 
nutraukti nedarbą ir grįžti 
į kasyklas. Bet tik dalis jų 
grįžo.

Kita angliakasių dalis jauy
nenori klausyti savo vadų, 
kurie liepė nutraukti ne
darbą. Angliakasiai sako, 
kad jei nėra naujo kontrak
to ir didesnio už darbą at
lyginimo, tai negali būti ir 
darbo kasyklose.

Pennsylvanijoj šiandie 
daug kasyklų dar uždaryta. 
Tas pat Alabamoj, Virgi
nijoj ir kitur.

Ir Illinois valstybėje ke
letas tūkstančių angliaka
sių šiandie nėjo į kasyklas.

Ginklų gamyba 
Britanijoj padidėjo

LONDONAS, birž. 24. — 
Gamybos ministras Oliver 
Lyttelton paskelbė, kad 
ginklų gamyba Britanijoje 
per pirmuosius tris šių me
tų mėnesius 40 nuošimčiais 
padidėjusi palyginus su pra
eitų metų pirmaisiais tri
mis mėnesiais.

PIRKITE KARO BONUS!

REIKALAUJA BAUSTI 
RASINIŲ RIAUŠIŲ 
VADUS

WASHINGTON, birž. 24. 
— Prez. Rooseveltas vakar 
priėmė keturis darbininkų 
vadus ir vieną dvasiškį iš 
New Yorko ir Detroito. Jie 
prašė prezidento, kad bu
vusių Detroite rasinių riau
šių vadai turi būti aštriai 
nubausti. w *

Be to, pasiūlė prezidentui, 
kad būtų likviduota slapta 
Ku Klux Klano organizach 
ja, kurios vadai Detroite e-> Ii
są nepaprastai aktyvūs ir 
jie prisidėję prie riaušių su
kėlimo.

Laiške kardinolai sako, 
kad dėl to prancūzams dar
bininkams yra dorovinis ir 
dvasinis pavojus darbo tar
nyboje.

“Tėvai, žmonos ir patys 
darbininkai” rašo kardino
lai, “nepaliaujamai mūs pra
šė, kad- mes parūpintumėm 
jiems prancūzus kunigus, 
kurie teiktų jiems dvasinį 
konfortą. Dėl to darbavo
mės darbininkams parūpinti 
kapelionus. Tačiau mūsų 
pastangos ir iki šioliai ne
duoda gerų vaisių. Vokiečiai 
užsikirto ir nieku būdu ne
nori leisti kunigams vykti 
su darbininkų grupėmis. 
Kiekvienam žinoma, kad ši 
darbininkų teisė yra šventa. 
Bet ji neigiama.”

PLANUOJA DRAFTA IKI 
65 METU AMŽIAUS

WASHINGTON, birž. 24. 
— Sužinota, prezidentas 
Rooseveltas planuoja kong
resui pasiūlyti pravesti įs
tatymą, kuriuo būtų numa
tyta drafto keliu armijon 
pašaukti visus vyrus iki 65 
metų amžiaus, kurie linkę 
kelti streikus vyriausybės 
valdomose ir operuojamose 
įmonėse, fabrikuose, kasyk
lose ir kt. Sustreikavę dar
bininkai, sako, tuojau būtų 
pašaukti armijon ir prezi
dento, kaip vyriausiojo va
do, būtų priversti dirbti, 
bet ne streikuoti.

Šiandien vyrų draftas ar
mijon įstatymu apribotas i- 
ki 45 m. amž. Aktyvion ka
ro tarnybon šaukiami vy
rai tik iki 38 m. amž. Ki
tus iki 45 m. amž. vyrus 
prezidentas gali patvarkyti. 
Bet senesnieji iki 65 m. 
amž. vyrai yra palaidus ir 
jie gili viską daryti, ką tik 
nori. Taigi, taip neturėtų 
būti.

Dies komitetas 
tirs rasinį nerimų

WASHINGTON, birž. 24. 
—’ Sužinota, kad kongresi
nis Dies komitetas planuo
ja įsigilinti ir tirti pasku
tiniais laikais krašte pasi
reiškusias rasines riaušes. 
Bus bandoma surasti rasi
nio nerimo priežastį. Gal tai 
bus ašies agentų, ar kitų 
kurių negeistinų elementų 
propagandos reiškiniai.

LONDONAS. — Girdima, 
kad Italija evakuoja italus 
ir dodecanese salų grupės. 
Kai kurios salos jau apleis
tos.
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PITTSBURGH IR APYLINKĖSE
Lietuvių Dienos
programa

Pittsburgh, Pa. — Beabe- 
jo, kad paskutiniu savo raš
teliu apie Lietuvių Dieną, 
seselių Prunciškiečių kalne* 
lyje, eukėlėtne žingeidumą 
pittsburgiečiuoae ir apylin
kės gyventojuose pasakyda
mi, kad šių metų Lietuvių 
Dienos programa bus pa
keista. Pažadėjome apie tai 
daugiau parašyti. Taigi, štai 
šių metų Lietuvių Dienos 
programa:

1) 9 valandą ryto atsida
rys svečiams vartai. Ši va
landa duos visiems progos 
prieš pamaldas, kurios įvyks 
vėliau, pakvėpuoti tyru <o- 
ru, susieiti s,u kaimynais, 
prieteliais, artimalls ir pa
matyti naujus vienuolyno 
vaizdus.

2) 12 valandą vidudienį 
šv. Mišios už mūsų karei
vius, kad Dievas juos lai
mintų, stiprintų juos sun
kioje kovoje, saugotų juos 
nuo priešo, ir grąžintų su 
taika sveikus atgal jų tė

vams, broliams, seserims 
bei žmonoms. Šia proga, bus 
pasakytas pritaikintas pa
mokslas. Mišios nukeliamo* 
taip vėlai, kad davus vi
siems, net ir iš toliau atva
žiuojantiems, progos, iškląu 
syti. z

3) Po šv. Mišių užkan- 
džiavimas ir pasilinksmini
mas.

4) 4 valandą popiet: a) 
viešas, garsus, vienbalsis ro
žančiaus kalbėjiifias —pra
šymas Šv. Panelės gelbėti 
šiam kraštui, jos globai pa
vestam; b) prooesiijta pa
šventinti Šv. Jėzaus Širdies 
naują stovylą; c) pamoks
las, suplikacijos už taiką ir 
palaiminimas Šv. Sakramen
tu.

Pamaldų programai pasi
baigus, likusį laiką bus ga<- 
lima vėl pašvęsti pasilinks- 
mlinimui iki saulutė leisis 
tolimuose vakaruose ir ra
gins visus patenkintus ir 
linksmus namon naktiniam 
poilsiui.

Čia prašome pastebėti, 
kad į šias iškilmes galėsite

ir be baimės automobiliais 
važiuoti. Čia dienos metu

i

bus padalintas šių iškilmių 
progrsmėlis, anglų kalboje, 
paliudymui, jei kur grįžtant 
reikėtų, kad dalyvavote ti
kybinėse dienos apeigose, gu 
į tokias automobiliais va
žiuoti nedraudžiama.
. Nepraleiskite šios dienos 

namie. Svarbu ir kitatau
čiams parodyti, kad lietu
viai susipratę, myli laisvę 
ir šį kraštą, jaunesni kariau 
darni už jį, gi namie pasi
likę, besimelsdami už jį.

Skelbėjas

Dvi novenos 
bendrai

Da Bota, Pa. — Birželio 
4 d. Šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje bendrai prasidė
jo dvi novenos: 1) prie šv. 
Antano Pidviečio ir 2) prie 
Šventosios Dvasios.

Per visas devynias dienas 
maldininkai gausiai lankėsi 
į novenų pamaldas ir ėjo 
prie Viešpaties Stalo.

Tos dvi novenos bendrai 
baigėsi birželio 12 dieną. 
Jas sėkmingai vedė pats

kleb. kun. Mykolas J. Urbo
nas.
46 valandų atlaidai

Birželio 13 d. per sumą 
prasidėjo 40 valandų atlai
dai.

Tėvas Juvenalis Lliauba, 
O.S.F., rytais ir vakarais 
skelbė išganingus pamoks
lus. Klausytojai gėrėjosi 
jauno lietuvio pranciškono 
iškalbingumu, skelbiant pa
mokslus / apie atgailą, Die
vo pasigailėjimą, meilę, švč. 
Eucharistiją. Pamokslai žmo 
nėse pasiliks neišdildomai 
ilgiems Laikams.

Džiugu, kad per tas vi
sas tris dienas mūsų para
pijiečiai turtino®i dvasinė
mis malonėmis.
- Per visus 40 valandų at-1 
laidus šv. Komunija darbi
ninkams buvo dalinama ry
te is 4:15, 4:30, 4:45. 5:00, 
5:15, 5:30 ir 5:45. Gi 6 va
landą prasidėdavo šv. Mi
šios, per kurias buvo taip 
pat dalinama šv. Komunija.

Kleb. kun. M. J. Urbonas 
dėjo pastangų, kad parapi-

jiečiams dvasiniai pasitar
nauti ir kad tikroji garbė 
būtų atiduota Švenč. Eu
charistijai.

Birželio 15 d. vakare iš
kilmingai bėgėsi atlaidai 
procesija, dalyvaujant skait 
lingai dvasiškijai.

Kleb. kun. M. J. Urbonui 
dvasinėje talkoje padėjo se
kantieji kunigai: tėvas Ju
venalis Liauba, O.S.P., tėvas 
Justinas Vaškys, O.S.P., M. 
J. Kazėnas, P. Lunskis, J. 
Skrtipkus, A. Tamoliūnas ir 
virš 20 kitataučių.

Miela, kad seselės Pran- 
ciškietės gražiai darbavosi, 
puošiant altorius, ypatingai

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks- 

as ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AU SIAS 
KAINAS.
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TRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir
adresas

Kietu viftkas 
Žydukas

REMKITE r 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEB, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARI)S 6054

t.

Dienos iki

DRAUGO
m July Pikniko

KURIS ĮVYKS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MltONUKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR N EI S PARDUOTI.
TUBO8, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAKAPHONEB, FLUTEB 
«u "cMeS** — 186.00, >87,60,
>46.00 ir >76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUlKOS, TBMOR BAŽMO® — 
>6.60, >8.60, >12.60 Iki >86.00.
STRIUNINIAI BASAI — »0.«0, 
>186.00 Ir >166.C6. BASO Ufc 
D KN GALAS — >12.00. 8MICB-
KIAI OMUIKOM8, STRIUNINI- 
AMB BASAMS, VIOLAS*IR C*L- 
LO — >1.66, >8.00, S6.N>, <16.00 
Ir >1S.OO. Striūnos dėl visų vlr6- 
mlnėtų Instrumentų, BAS8 Ir 
8NARE DRUMS—>18.60, >28.60, 
>86.00 Ir >60.06. PEDALU, KI
BO TS, CTMBOLB. 1 r DRUM 
mįo a risi nntilimal Jums Miau
kiant. MOUTH P1ECE vietoms 
brase tr “read” instrumentams 
pritaikomi Jūsų 'lūpoms.

BK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tama. Trlūbeeia Sasaphoaes Ir 
taipgi Smulkoms tr Gultarams.

GOKDSTEUrS MŪŠIO BHOP 
•14 MaxweU 8A,

Sekmad., Liepos-July 4,1943 Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Turime dideli 1 
p u s i r inkimą 
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELK Y — WATCHMAKER J 

— music r ■*<*'

4216 ARCHER AVENUE
Phoae: LAFAYETTE 8617

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS aid LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

GRAŽIAME

ERGMANN’S GROVE
24th & Desplaines — North Riverside, III.

f i
| į-
[ 1i

telkto — 
STKEH

PATARNA-
VTMAS1

— kurto — ’ 
Rpec tolimo Ja

Tame!

N.bflklt
ČW»»I

a pakinkliai.. Gy
venkit I1.H.M n«»1 1 patrūkimo b«rfo.

— SPĖČIAU — 
Tftklrpktte ftj skelbimų Ir prisuo

kite niurni pirm 60 dienų laiko Ir
mee sutelksime Jame
DYKAI — EI,KATROS VI IIIMO

IftMANKftTINIMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų TresSmrUtĮ 

NftRA KO GERESNIO U2

Creatsr ef Cuitom A»»NaneM f*r it yra.
M S. STATE, RM. 610, STA. 44M 
Daily 16 A-M. ’Tll a( Mm.. M. TU » r M.

TU 1. Mada* 6 te A

didįjį. Seselės taip pat pui- baigoje, kai abiejose proce- 
kiai priruošė abiejų mokyk-! sijose buvo po baldakinvi 
lų mokinius, studentus ir
ministrantus visoms iškil
mėms ir procesijose. Parink
tosios mergaitės barstė gė
les atlaidų pradžioje ir pa

nešamas švč. Sakramentas.

A. T.

Platink įdomiausią dien- / 
raštį “Draugas”.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus
APDhlNGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiama jums
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

y

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

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

Antra<l. ir Ketvirtadieniais Nuo x10 ryto Iki 10 vak. 
šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vok. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YABds 4787 
Namų teL PROapect 1930

Tai YARda 2840

DR. G, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIRginia OOM 
Reeidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 8—8:30 F. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Res.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’Ug 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ii taiso

Ofisas Ir Akinių Dlrbtuv*

8401 80. HALSTED 8T. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (Jnly) 4 d., Bergmaną’s Oreve, karts 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekarju privažiavus Cermak Rd. reikta važiuoti Iki ga
lo linijos (prie Western Electric Co.), ten sėsti Į La Grange gatvekarj, karta priveža 
prie pat daržo. Eleveiterin taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park elevoiterlu 
važuotl iki 43 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarj.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington Blvd., Jackson Bfrvd., Ma- 
dlson St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., j vakarus iki Desplainee Avė., ten sukti j 
pietus Ir važiuoti iki Bcrgmann’s Grove.
įį__________________________________________» _________ -

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

■to yra speetoll. sarstoitno banSrntas k 
Bebus kitose lalkreMtooee. TalMl. 
peelOl------------- --------------- ——

Tik viena pem ekiu vknm gy- 
▼enlmnl. (tonvokite Jm. leisdami 
Uegsamlnaotl Jae modernliklausta 
metodą, kuria regėjimo

gali sutelkti.
•B METAI PATYRIMO

akiniu, kurie

Or. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona. Jr.
1801 8*. Aabtend lno« 
t—<_.“SKi’lia. om

OTOO VAJLAKDOAi 
Kaudlen S:8« a. m. Iki >:>• p. m. 

Tredtod. tar MRad. *:IS a. ua.
 na V:>6 U m

Tel. OANal 8122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Ptaoe 

Tel. REPublic 7868

TaL CANal 0257
R«. tol.: PROspect 6650

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

RealdoncŲa: 6600 8o. Artoatan Ava 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p. 

A 11d 0 vaL vnknm.

TaL YARda 3146

DR. Y. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th 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.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandoa: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir ŠeMadieaiaia 

Valandos: 3 — S pooiet,

Dfi. CHARLES SEfiAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubosi

TeL MIDvray 2880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vat ryto, ano 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. dienų

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

OflM TeL........... .. VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS II 0KIRURGA9 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatailiepama —

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vok.

1

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

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

V



Penktadienis, birž. 25, 1943

Ateiviai gali gauti senatvės pensijas 
Hew Yorko valstijoj

Balandžio 14 d., guberna
torius Tbomas E. Dewey, 
pasirašė bilių, kuris duoda 
teisę ateiviams, New Yorko 
valstijos gyventojams, gau
ti senatvės pensijas ir tei
kia pagalbą akliems, šis į-

stijoj, aplikantas privalo bū 
ti 65 m. amžiaus arba dau
giau. Kuris iš dalies arba 
pilnai negali save užsilai
kyti, ir neprivalo turėti gi
minių, kurie gali jį užlaiky
ti, ir kurie pagal patvarky-

statymas yra labai svarbus, mą New York Poor Law 
nes daugiau kaip ketvirta atsakomi už jo užlaikymą.
dalis Jung. Valstijų ateivių Aplikantas turi gyventi
gyvena New Yorko valsti- New Yorko valstijoje nors 

penkis metus iš devynių me
tų prieš padavimą aplika
cijos dėl senatvės pensijos, 
ir paskutinis metas paskir
to laiko turi būti praleistas 
New Yorko valstijoj. Seni 
asmenys, kurie yra įnamiai, 
įstaigų arba kurie dėl fizi
nio arba protinio trūkumo 
privalo būti įstaigose, nega- 

(Nukelta į 5 pusi.)

joj

Gubernatoriaus Dewey 
patvirtinimo pranešimas

Šis naujas įstatymas ne
bus sunkenybė taksų mokė
tojams. Kaip gubernatorius 
Dewey įrodė, neapsunkins 
bet palengvins jų taksų naš
tą. Sekamas gubernatoriaus 
pranešimas yra įdomus.

“Šis bilius teikia, pirmu 
kartu, pašalpą senatvei ir 
pagalbą akliems gyvento
jams valstijos, kurie yra a- 
teiviai. Ligi šiol, tokia pa
galba po Sočiai Welfare Į- 
statymu, lietė vien tik pilie
čius. Jis užbaigia nepateisi
namą skirtumą tarpe pilie
čių ir ateivių kaslink pašal
pos.

“Šis pakeitimas įstatymo 
kainuos valstijai mažiau 
negu jei pakeitimas nebūtų 
padarytas. Federaliai pini
gai sumažins pašalpą val
stijai.

“Asmenys, kuriems pagal 
ba būtinai reikalinga, turi 
ją gauti nepaisant ar pilie
čiai ar nepiliečiai.”

I
Aplikantas, pilietis ar 
ateivis, turi sutikti su 
sekamais reikalavimais

Būti tinkamu gauti senat
vės pensiją New Yorko val-

A. + A
MARIJONA JURAŠKIEN®

(po tėvais Letukaitė)

Oyveno 3031 W. 62nd St. 
Mirė birž. 23 d.. 1943. 8:20
vai. vak.. sulaukus nusės ami.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Laukuviškių 
parap.

Amerikoj išgyveno 45 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vvra Juozapą. 3 sūnus Sta
nislova ir marčia Suzana. 
Juozapą ir marčią Myrtle Ir ,1u 
šeimas Ir Povilą (1T. S. Navv) 
ir marčią Allce. dukteri Sn- 
zana Pounds. žentą Robert ir 
jn. šeimą ir daug kitu atmi
niu, draugą ir pažįstamu.

Lietuvoje taipgi paliko daug 
giminiu, i

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Western Avė.

laidotuvės ivvks šešta d., 
birž. 26 d. iš konlvčios 8 00 
vai. ryto Ims atlydėta i Gi
mimo švenč. Panelės Mariios 
paran. bažnyčia, kurioje ivvks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapi
ne*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mos dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vvras. Runai Duk
tė. Mrreios, lentas Ir Giminės 

Laidotuvių Direktorius Anta
nas B. Petkus, Tel. Grovehlli 
0142.

II I

DIENRABTIS DRAUGAS, CHK7AGG,

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISIMG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 04S8-O48S

HELP WANTED — TYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnąde kam bar}. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5MI Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ( Ttmekeeper'a ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd. v

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

DRAUGO RASTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

INDŲ PLOVIKŲ 
BUS BdYS 
PORTERIŲ

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
z-MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

HOUSMEN
Reikalingi dirbti privatiniame kliu- 
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO 
812 S. Federal St. 

STIPRIŲ VYRŲ
Reikia bieiuoti popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
75c I valandą.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmball Avė.

HELP WANTED — VYRAI

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti ka
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 (Sawyers) 
ir Kalikų (Nailers), Dirbtuvės Dar
bininkų ir prie medžio darbininkų.

YARDLEY BOX CO.
525 W.'7#tli St., Bldg. No. S.

x 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.

(Division St. netoli Elston Avė.)

ATYDA VYRAMS 
MUMS REIKIA PATYRUSIŲ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ
MOTIOGRAPH, (staiga, kuri išdir
ba (rengimus krutamu paveikslu 
visuose teatruose po visą pasauli, 
reikalauja keletos patyrusiu vyrų 
dirbti dieną ar naktį šiftais. prie 
Drill presu, Bench, Engine ir Turret 
ląthes, Hand ir Automatic 8crew 
mašinų, Profiling ir Mllling ma
šinų. Taipgi reikia patyrusių meką- 
niškų Assemblers.

Dabar Dėdė Šamas vartoja visą 
mūsų išdirbima, bet karui pasibai
gus mes vis dirbsim pilnu smarku
mu. Tndgi darbai kuriuos mes siū
lome šiandien tęsis! per ilgą laiką 
ateityje.

NOIS

HELP 1VANTED VYRAI HELP WANTED MOTERYS

ė-

)

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namą Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

' • , • š'- ■- _ ' ' '

Atvykite į mūsą jšrdą Ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rūšį LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ —■ 
dėl garažą, porėtų, višką, skiepą ir lietą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadlenialg nuo 3 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:10 valandos popiet

VISAS DARBAS Neišmeskite savo seną išdėvėtą rakan- 
1R MATERIOLAS ** paveskite mums Juos perdirt>
• duvji ti mūsą pilnai įrengtoje dirbtuvėje.

PILNAI Pirmiau dirbome naujus rakandus, o
GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui feną rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokią spalvą ir audinių aptraukiami materialą.

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

" ARCHER AVENDE FURHITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

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

DIE CASTERS 
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
mokamą darbą šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO. 

5861 W. DICKENS AVĖ.

MAŠINISTŲ
All-around maintenance mekanikų. 
Gera mokestis. Sheet metalo dirb
tuvė netoli Harvey. 14600 S. 
PRINCETON AVĖ. Telefonas — 
INTEROCEAN 9611. Vakarais 
pirm 9 vai. laukite DOLTON 1416.

PAPRASTŲ DARBININKŲ — vi
duj darbai. Patyrimas nereikalinga. 
Pradinė mokestia 60c Į valandą.

CHAMPION TEUTILE 
FINISHING CO.
2334 8. Kedvalr

REIKALINGAS LINOTTPI8TA8. su 

“Drai

Mūsų įstaigoj darbininkas labai 
(vertinamas ir viršininkai—kilę Iš 
paprastų darbininkų eilės yra drau
giški ir pagelbstanti žmonės.

Mokestis yra gera ir kelema su
lig patyrimo pagerėiimo. Darbo 
savaitė 48 valandų, už 8 vai. mo
kama laikas ir pusė.

Ateikit Ir pasikalbėkit su Mr. C. Lade

MOTIOGRAPH 
4431 W. Lake St

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

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

MEYERCORD CO.
5339 W. Lake St

Warehouse vyrų
Stiprių vyrų, visokio amžiaus. 
Patyrimas nereikalinga. 70c (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 
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
Užtenkamai Viršlaikio 

Jei Norite
Pradinė rata «5c , vai. 97%c J va
landą už viršlaikį. Dirbant kasdien 
be pertraukos gaiisit karo boną do
vanų.

•NATIONAL CHEMICAL CO. 
3S1T 8. May St.

ugo“ spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplstas (ssceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok| darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. MIC. 

3334 Bn. Oakley Avė.. Obtaaan

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Diena Ir nakt| šiftai. Atslšau- 
klt asmeniškai
popiet.

nuo 3:30 ryto iki 6

CHICAGO CARTON CO. 
4200 8. Pulaski Rd.

i PLATINKITE “DRAUGĄ*

DOCKMEN
FREIGHT HANDLERS

Patyrusių Čekerlų dirbti naktimis. 
Gera mokestis. Matykit M r. Hoft po 
9 ryto.

< INTERSTATE MOTOR 
FREIGHT SYSTEM

1833 S. Canal St.
DARBININKŲ

Reikia Industrlalinel dirbtuvei dir
bant Defense darbus. Arti prie gat- 
vekarių linijos. Darbai išlauko.

CHICAGO FREIGHT CAR 
PARTS CO.

1531 W. lltfth St.

- VYRŲ
Išmokti Prie 

LENGVO PUNCH
PRESS 

OPERA VIMO
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 NITO PTRMAD. IKI
ŠEŠTAD., 7:30 RYTO IKI 5 

POPIET.

CHICAGO
TRANSFORMER
CORPORATIONą
3501 W. ADDISON ST.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Michigan

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių

Feeders ir 1 Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St.

MERGINOS
Užsidlrbkit $26 J savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa-< 
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga. p

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720
MERGINŲ, 18 Iki 40 metų senu
mo reikia išmokti cmbroldery a- 
matą Mokestis laike mokinimo. 
Taipgi reikia patyrusių Beaders.

ASHLAND EMKROIDERY CO. 
320 8. Fmnkltn Webster 2800

BOKITE IR JOS DALININKAIS
DIRBKITE SAVO APIELINKftS 

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 į valandą—ir daugiau

Assemblers 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 VIRŠENYBES PRIVILEGIJAS

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

BARRETT - CRAVENS CO.
3255 West 30th Street

ATYDA
MERGINOMS

IR
MOTERIMS

VISI NORI 
DARBININKŲ

BET
MES NORIM

JŪSŲ

JEI GALIT KVALIFIKUOT
MES IŠMOKINSIME

JUMIS
GERAM AMATE

PRIE’
NAUJŲ MAŠINŲ

su
GERU MOKESČIU 
LAIKE MOKINIMO

MALONIOS DARBO 
SĄLYGOS

• ŠIESUS VĖSUS 
DARBO KAMBARIAI

NAUJA DIRBTUVE

Gražūs Poilsio Kambariai

MODERNINES PRAUSYKLOS

CAFETERIA

Atostogos Apmokamos

SUŽEIDIMO, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Gyvasties Apdrauda Veltui 

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
&

MACHINE 
CORP.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir nakti šl/tal. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VEITERKŲ
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

TARNAITES IR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet 
Pradinė mokestis $72.00 su pakė
limu po trumpos tarnystės. Atsi- 
šaukit prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. YVabash

PARDAVIMUI

PRIVATŪS ŽMONES PARDUOS už 
$2,500, (ar išmokėjimo sąlygomis), 
viso meto gyvenimui 5 kambarių 
medžio namą prie Fox upės, viena 
mallė } pietus nuo McHenry. Van
duo, gesas, elektra, viduj toiletas, 
maudyklėj pilnai (riengta. Didelis 
stiklais apdengtas porčius, ga ru
džius, Medžiais apaugęs lotas. Ra
šykite: iR. P. GROS8, Addison La
ite, Lake Catherine, Antioch, III..

NAMAS PARSIDUODA—Mūrinis S 
aukštų 3 fletai po 6 kambarius. 
Užpakalyje mūro cottage 8 kam- 
>ariųi Atneša $100 j mėnes rendos. 
Kaina $8,000. Kreipkitės:

2302 S. LEAVITT ST., 
SEELEY 5387.

TOS DABAR DIRBANČIOS 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKITE

Employment Ofisas
5219 S- YVestern 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 Aukšte

PRODUCTION 
INSTRUMENT CO.
710 W. JACKSON BLVD.

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

NET8NER B KO H.. INO.
1343 Milwaukee Avė.

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

NEI8NEM BROS., INC.
1343 Mllwaukee Avė.

Lietuvoje įsakyta 
pinigus sunešti į 
bankus

(LKFSB) Iš Londono ga
vome pranešimą apie nacių 
įsakymą Lietuvoje — neva
lia laikyti pinigų atsargų 
pas save namie. Pinigai tu
ri būti padėti į Taupomą
sias Kasias, bankus. Bankai 
gi yra vien vokiečių, su di
desniais centrais Kaune, Ry 
goję ir Taline. Tas naujas 
parėdymas taip teisinamas: 
tokia nauja tvarka esanti 
reikalinga, kad būtų palai
komos ūkio gaminių kainos 
ir nebūtų išleidžiama pini
gų be reikalo. Tas žinias 
patiekė “Svenska Dagbla- 
det” gegužės mėnesio gale. 
Iš jų matyti, kad lietuviai 
netiki Vokietijos pinigais ir 
stengiasi jjiuio^ pakeisti į 
daiktus, kurių vertė nekris 
okupantams pasitraukus iš 
Lietuvos...

MOTERŲ
APIE 40 METŲ AM2. PRIE 
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ 

48 V AL. SAV. 
MOKESTIS UŽ 52 V AL. 

Atsišaukite

CHICAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 S. May St.

Pirkite tose krautuvėse, 
f kurios garsinasi “Drauge".

Meksikos kunigai vėl 
gali dėvėti kunigiškas 
rūbus ||

Mesico, D. F. — Pirmą 
kartą Meksikoje, po penkio
likos metų, Meksikos kuni
gai gali pasirodyti kunigiš
kais rūbais. Nešioti tradici-I
nę kunigų sutaną buvo val
džios uždrausta.

Dabar arkivyskupas Luis 
Maętinez, Mexico City, nuro
dė, kad katalikų kunigai 
gatvėse gali pasiraĮyti dė
vėdami juodus siutus ir juo
dus kaklaraiščius.

Popiežius pasiuntė 
graikams miltu

Vatikanas. — Pagelbėti 
graikų tautai, Popiežius Pi
jus XII pasiuntė į Atėnus 
65 tonus miltų. Popiežius 
šiame kare yra daug asme
nų sušelpęs.

PIRKITE KARO BONUS !
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Juodoji biria
Įvedus krašte racionavimą įvairių gyvenimo reikme

nų, pradėjo plėsti savo veikimą vadinamoji juodoji bir
ža — Black Market.

Vyriausybė su tuo blogu ir karo pastangoms kenks
mingu reiškiniu kovoja ir ragina visuomenę kovoti. 
Paraginimas yra vietoje, nes kiekvieno ištikimo, p<1> 
riotingo piliečio yra, svarbi pareiga remti vyriausybę 
visuose jos užsimojimuose, liečiančiuose krašto gynimo 
reikalus.

Visi puikiai suprantame, kodėl gyvenimo reikmenų
(cionavimas buvo įvestas.
Visi žinome, kad milijonai vyrų if. S. kariuomenėj 

reikia aprengti, pavalgydinti, apginkluoti, amunicija 
aprūpinti. Be to, reikia teikti visokeriopą, pagalbą A-

kinti diktatorių siaubą,; patvefgtaų tariias ir
atsteigti pastovią ir teisingą taiką.

Be to, vyriausybė turi žiūrėti, kad pas save, namie, 
nepritrūktų nei maisto, nei avalinės, nei drabužių, nei 
susisiekimo priemonių. Gyvenimas ir darbas turi eiti 
ir namų fronte, nes jis glaudžiai yra surištas su karo 
frontais.

Todėl buvo reikalinga taip pasitvarkyti, kad maisto 
produktai ir kiti daiktai visiems lygiai būtų padali
nami, kad nė vienam žmogui jų nepritrūktų. Raciona- 
vimo sistema, kuri yra ne tik reikalinga, bet ir tei
singa, turi tikslą apsaugoti gyventojus nuo gobšų, ku
rie sukrėtimų atvejais grobia ir krauna tik sau, nepai
sant ar kitiems liks bent duonos kąsnis.

Bet, kaip pastebime, racionavimas atidaro dirvą juo
dajai biržai. Kas bet kokiu būdu paremia tą biržą, jis 
griauna vyriausybės pastangas aprūpinti lygiai visus 
žmones būtiniausiais gyvenimo reikmenimis. Tuo pa
čiu jis patarnauja ir Amerikos priešams, kurie kaip 
tik nori to, kad neveiktų mūsų vyriausybės nustaty
toji tvarka.

Kaip kovoti su juodąja birža, aiškinti, berods, ne
reikia.

Kiekvienas iš mūsų turime racionavimo knygutes ir 
ženklelius. Nieko iš niekur nepirkime be tų ženklelių. 
Kai žmonės tai darys, juodoji birža, įvairios rūšies 
šmugelninkai, turės užsidaryti savo kromelius.

Kova prieš juodąją biržą yra namų fronto stiprini
mas ir tuo pačiu efektingas karo pastangų didinimas.

Išvaduotų italų žodis
Sąjungininkų okupuota Viduržemių jūrų sala Pantel- 

leria, tai italų Gibraltaras.
Pažymėtina, kad neseniai tos salos 67 Italijos pilie

čiai pasiuntė kolektyvų, laišką gen. Eisenbovreriui, pa
dėkodami už išvadavimą iš šėtoniško režimo, kuris juos 
spaudė per dvidešimtį metų. Jie griežtai pasmerkė dvie
jų maniakų imperialistiškus siekimus. Mussolinį jie 
pavadino aklu Hitlerio vasalu. Tie patys išvaduoti Ita
lijos piliečiai kreipiasi į sąjungininkus prašydami ap
saugoti ‘‘Europos darželį0 nuo griūvėsiu ir skurdo, 
prie k,o«to privedė “ baisusis fašizmo octopus”.

Nėra jokios abejonės, kad, jei tik šiandien galėtų, 
milžiniškoji Italijos žmonių dauguma pasirašytų po 
anuo Pantelterijos italų Laišku. Mussolints visą tautą, 
visą italų kraštą įstūmė į baisią padėtį).

Mes tikime, kad netrukus ir visi Italijos žmonės bus 
išlaisvinti. Tada visa tauta nuoširdžiausiai dėkos są
jungininkų vadams, kad, jie ištraukė ją ii kruvinų 
fašizmo nagų ir sudarė galimumus vėl būti sau žmo
nėmis ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.
*• . J

Kai kurie militarinlų dalykų žinovai tvirtina, kad 
vokiečiai rytų karo fronte laikysis defensyvinis tak
tikos Tai sprendžiama iš kelių reiškinių: vokiečių pro
pagandistai eu ypatingu pabrėžimu skelbia apie “Eu
ropos tvirtovę’ ’j kuri esanti nebeaugriaunama; naciai

nepradėjo ofensyvos apie birželio mėn. vidurį; bom
bardavimas rusų toli už fronto linijos.

Tas viskas, esą, kalba už tą, kad vokiečiai rytuose 
puošimų nebedarysią. Ir, kaip teigia ekspertai, nacių 
laikymasis defensyviai rytuose, santarvininkų invaziją 
Europon gerokai apsunkins ir daugiau aukų pareika
laus. ”

lietuvių Tautinės Tarybos pareiškimas
PIRMOJI LIETUVOS OKUPACIJA« ‘ « » • « . , ■ ’
Šiame birželio mėnesyje lietuviai mini dvi liūdnas 

sukaktis: trys metai atgal, birželio 15 d., tarptautinių 
sutarčių ir iškilmingų Miaskvos pasižadėjimų nepaisant, 
per klastą, veikiant išvįen su Hitleriu, į Lietuvą įsi
veržė sovietų kariuomenė. Per vienerius, bet tikrai pa
sibaisėtinus okupacijos metus, Lietuva liko aneksuota, 
daug jos Žmonių išžudyta, dar daugiau Rusijos gilu- 
mon išdeportuoti. Dešimtys tūkstančių jos sūnų ir duk
rų, vien todėl kad jie lietuviai, ir po šiai dienai, pa
galbos iŠ Šalies neprieinami, pusbadžiu nyksta tolima
jame Sibire.

Žiaurumo ir pridarytos žalos požiūriu, tie okupaci
jos metai gali būti paskaityti juodžiausiais Lietuvos 
Golgotos metais, jos Hona. Tenabrarum. Nieko baises
nio Lietuva nebuvo mačiusi per visą savo ilgą istoriją.

Ir jei Lietuvos žmonių ir jos institucijų ekstermlna- 
cija nebuvo privesta iki galo, tai tik todėl, kad sovie
tų okupantas, visiškai jam netikėtai, buvo staigiai už- 
fthiptan jo vakarykščiojo sėbro ir bendradarbio nacio- 
vokiečio.

ANTROJI OKUPACIJA
1941 m. birželio 22 Lietuvoje pasirodė vokiečiai. Po 

trumpo, kruvino susirėmimo, vienas okupantas pakei
tė kitą. Tą dieną Lietuvai prasidėjo antra Golgota, gal 
kiek skirtinga metodais, bet savo tikslais Lietuvai ne 
mažiaus pavojinga.

Jau praeitais metais, lapkričio 7 d., per savo posėdį 
New Yorke, Lietuvių. Tautinė Taryha konstatavo, kad 
Lietuvoje eina vokiefoųėokupantų negailestingas Lietu
vos krašto ir joa žmonių eksploatavimas -vokiečių karo 
mašinos naudai.

rumpat

i

Po sviete pasidairius
Bruklyne nesenai įvyko 

tautiška konferencija, ku
rioj dalyvavo šviesiausioji 
tautininkija. Be to, K. Kar
pis buvo A. Smetonos atsto
vas, o Tubelienė — pati sa
ve atstovavo. Suvažiavimo 
svarbiausios kalbos buvo 
stenografuotos, štai jos:

Tubelienė: “Tarybų ir Fe
deracijų nereikia, tik reikia 
mylėti Lietuvą”.

Karpius: “Su prezidentu 
A. Smetona sueinu du syk į 
savaitę; Smetona pareiškęs, 
kad nėra reikalo susiburti 
dideliam buriui, tik reikia 
fanatiškai (mano pabr. — 
prof. Kamp.) veikti.”

Simokaitis: “Tautinė ir 
Lietuvos Piliečių Taryba 
yra lenkberniai ir su tokiais 
sarmata susidėti.”

Mikalauskas: “Paskelbki
me reozliuciją, kad samo- 
zvancai butų prašalinti, kad 
jiems vietos nėr.”

Klinga: “Tysliava yra lat
ras, bet jį galima geru pa
daryti.”

Tysliava: “Šiuo klausimu 
tarp mus gali įvykti pešty
nės.”

Simokaitis: “Chicagos
konferencija buvo svoločų 
konferencija”.

Ginkus: “...reikėtų paimti 
virvę ir pakarti adv. Jurgė- 
lą... pirmiausiai reikėtų kirs
ti (galvas) kun. Pakalniui ir 
kitiems Tarybos nariams”.

Po šių kalbų nutarta, kad 
konferencijos dalyviai kas
dieną — rytas ir vakaras — 
kalbėtų sekančią maldelę:

Tegul saulė Lietuvos
Tamsumus prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Spicpirvirvio dumtos

V

Vyskupas Mečislovas Rei
nys prieš keletą metų buvo 
nukeltas į Vilnių kaipo ar
kivyskupas koadjutorius.

Dabar jau jis yra tos ar- 
kidiecezijos valdytojas — 
arkivyskupas.

Naujo Vilniaus arkivys
kupo ingresas buvęs šių 
metų pradžioj.

Arkivysk. Reinys yra vie
nas žymiausių mūsų tautos 
vadų, mokslininkų.

Jis profesoriavo Kauno u- 
niversitete, buvo paskirtas 
steigiamo Katalikų Univer
siteto rektorium. Parašė ir 
išleido visą eilę rimtų, moks 
liškų knygų. Visą laiką jis 
buvo labai arti susirišęs su 
Lietuvos katalikų organiza
cijomis, joms vadovavo.

Be to, buvo Lietuvos už
sienių reikalų ministru.

1937 m. lankėsi pas mus, 
Amerikos lietuvius.

•
Katalikų laikraščiai (an

gliškieji) veik visi šią sa
vaitę įdėjo Lietuvos vysku
pų memorandumą nacių vy
riausybei.

Šiame memorandume vys- .< 
į kupai protestuoja prieš na^ 
cius, kurie persekioja Ka-

Nuo to laiko dalykai pasikeitė blogesnėn pusėn. Paš- talikų Bažnyčią ir draudžia 
lyjusios karo padėties verčiami, š. m. vasario gale vo- visokį katalikų veikimą, 
kiečiai pradėjo Lietuvos žmones mobilizuoti. Lietuvos vyskupų žodis y-

Ištikimi savo seniai išbandytai šantažo sistemai, vo- ra drąsus. Jis išgarsintas 
kiečiai bandė, mainais už visokeriopus pažadus, gauti ne tik Amerikoj, bet visuo- 
Lietuvoe žmonių jų vykdomajai mobilizacijai pritari- se pasaulio kraštuose, 
mą. ' - Reikia nuoširdžiai džiaug-

Gerai suprasdami okupanto tikslus ir taktiką, Lietu- tis, kad vyskupai drąsiai ir 
vos žmonės pritarimą duoti atsisakė. Veteranų-patrio- energingai gina žmonių re
tų ir Bažnyčios pareigūnų lūpomis, vokiečiams buvo Ilgines ir visas kitas jiems 
pasakyta, kad Lietuva, pasiryžusi būti Laisva ir Ne- Dievo duotas teises, 
priklausoma, į jokios su okupantais kompromisus neis. •
Į tą vokiečiai atsakė priverstina mobilizacija. The Lithuanian Sipation,

Lietuvos žmonės gerai žino, kad šio karo agresorių- Lietuvos Pasiuntinybės lei- 
mi ir didžiauaiuoju visų nelaimių kaltininku yra vokie- džiąmo biuletenio, Nr. 5 tu- 
čial. ri daug įdomių raštų. Jo tu-
BAISUS NACIU SIAUTIMAS rinys toks:

“Independence is the Sole
Iš prigimties nepakęsdami protesto balso bei teisy- Credo of the Lithuanian Pe- 

bės žodžio, žiaurieji kryžiuočiai pradėjo be atodairos Ople.”
s4austi “Lithuanians in Siberia”.

Šio birželio pradžioje telegrama mums atnešė tikrai “Echoes from German-
jaudinančias žinias. Iš Lietuvai artimos Švedijos mums Occupied Lithuania ” 
praneša, kad keršydami už atsisakymą bendradarbiau
ti, vokiečiai, suareštavę žymesnius inteligentus-visuo 
menininkue, savo kerštą nukreipė lietuviškos kultūros 
žydinlams naikinti: mokslo ir kultūros įstaigos liko už
darytos, personalas išvaikytas, mokslo priemonės ir 
bibliotekos sunaikintos, apiplėštos.
■ Ypatingai skaudžiai nacių ranka pasireiškė Vilniuje,
Lietuvos Mokslų Akademijoje, kur geštapininkai sunai
kino didįjį lietuvių kalbos Žodyną ir Lietuviškųjų dainų 
rinkinį.

Kryžeiviškojo siautimo metodas rodyte rodo, kad ši 
teutonų akcija buvo sąmoningai nukreipta lietuvybės 
centrams likviduoti. Tuo būdu, kryžiuočiai, matyti, ti
kisi, galėsią nuslopinti lietuvišką atsparumą, vienkart 
eunaik|nti atgimusios lietuvybės kropščiai kurtas kul
tūros vertybes.

LIETUVIO DVASIOS NACIAI NESUNAIKINS
Veltui vokiškojo okupanto barbariškos pastangos!
Lietuvis stovėjo ir stovės, atsparus, kantrus, atkak

lus, ten pat kur stovėjo jo protėviai, kur likimo jam 
lemta būti. Nesugebėjo jo išnaikinti anų laikų kry
žiuočiai, neišnaikins jo ir Šių dienų vandalai.

Likimo jai pastatytą uždavinį lietuvių tauta atliks, 
nepaisant kišk žiauriai bus naikinamos jos medžiagi
nės priemonės.

Lietuvio dvasios jie nesunaikins! Jis tvirtai tiki į 
Atlanto čarterį ir j keturias laisves.

Didžiųjų Demokratijų pergalės valandai bsnokstant, 
prie bendros talkos, su ginklu rankoje, prisidės ir lie
tuviai.
. Bus tai pradžia antrai Lietuvos Respublikai.

New Yorkas, 1943 m. birželio mėnesis

“Lithuanian - American 
Activities”.

“Independent Opinion on 
the Baltic States’’.

a—

Cook kauntės kalėjiman 
atgabeno naują gyventoją. 
Utvafeds ktoujia;, ...8------- -t į)ž'k, tave' ^'k&iun.

tė?
— Už tai, kad neturėjau 

pakankamai politiško puš. ,

Ruskių gazietoje aną die
ną skaitome: “Ispanijos ro
jalistai tik zuja, tik siuva 
po Londoną.” Turbut ieško 

(Iš “Draugo”, 1918 metų kur atidaryti kriaučių šapą?
birželio 25 d.) ________

Suareštuotas nezialiežnin- 
kas... Ciceroje suareštuotas 
žinomas nezaliežininkų bam 
bizas Bužynskas su jo “za-

Kitas raudonas mandra- 
pypkis sako: “šimutis 99 
nuošimčius savo energijos 
pašvenčia kovai prieš komu-

krastijon-u”. Abudu uždary- nistus.” Reiškia, su vienu 
ti kalėjiman. Areštuojant likusiu nuošimčiu redaguoja 
Bužynskas buvo girtutėlis. “Draugą”, preisdentauja Su 

• sivienijimui, sekretoriauja
Rusijoj nauja revoliucija. Federacijai, pirmininkauju 

Per Švediją ir Šveicariją a- Amerikos Lietuvių Tarybai.
tėjusios žinios sako, kad 
Rusijoj pakilusi nauja revo
liucija. Ją pakėlė menševi
kai. Padėtis tiek rimta, kad 
Leninas išvyko į Berlyną 
pagalbos revoliucijai mal
šinti.

Kas atsitiktų, jei dar jis ir 
kitą nuošimtį prie šių darbų 
pridėtų?

NAUJOS PATARLES 
Būdamas avinu — vilkų

neatsiginsi.

DRĄSŪS KINIEČIAI ATLAIKO JAPONUS

Aoaae Dbow"Dr«u»a»"

Kiniečių patrankos kulka sprogsta fone, kiniečiai pėstininkai kareiviai apkasuose 
centraliniame sektoriuje, Salwcen fronte, kur drąsūs vietos karininkai ir vyrai sulai
ko japonus nuo tolimesnių jsibriovimų į Kinijos teritoriją.
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Lietuvos vyskupų protesto raštas 
prieš nacius

(LKFSB) Naciai okupuo
toje Lietuvoje sunaikino vi
sas svarbiąsias lietuvių or
ganizacijas, tik Katalikų1 taigi ir bolševikų įvykdytą
Bažnyčios sunaikinti neįsten' nuosavybės atėmimą.

teise. Lietuvos visuomenė, 
smerkdama bol š e v i z m ą, 
smerkia visą jo palikimą,

gė ir jos vadai-vyskupii ke
lia drąsų balsą prieš oku
pantų priespaudą. 1942 m. 
spalių 12 d. Lietuvos vys
kupų konferencija vokiečių 
generaliniam komisarui Kau 
ne įteikė smarkų protesto 
raštą, kurio kopiją mums 
pasisekė gauti. Akylus skai
tytojas supras, kaip daug 
Lietuvos vyskupai pasakė o- 
kupantams naciams, kurie 
už kiekvieną priešingą žodį 
žmones grūda į koncentra
cijos stovyklas, kalėjimus 
ir šaudo net nekaltus. Su
prantama, kad tokiose są
lygose Lietuvos vyskupų žo
dis turėjo būti rašytas labai 
atsargiai, parenkant vietos 
sąlygoms pritaikytą stilių.

PAĖMIMAS PA NTELLERMOS
w 1

l, - . ■ • - •> • i

I *

ALASKA U S KONGRESE
Rašo Knn. A. Brlška

Kariuomenės darbai vo, Alaskos lakūnai, neturė-
Alaskoje darni žinių apie C. B. Eilson

‘S***

F*-*, $
<5.

' ‘*1
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"Draugas” Acme photo

Yra žinių, kad Vokiečių 
Civilinės Valdžios atstovai 
svarstę Lietuvos bažnytinių 
žemių reformos klausimą.
Bažnytinių žemių reforma 
Lietuvos vyskupų tarpe yra 
laikoma pribrendusiu reika
lu, bet Lietuvos vyskupai 
pareiškia, kad tokia refor
ma yra galima tik susita
rus su Apaštalų Sostu.

Bolševikai yra atėmę iš
Kurijų ir parapijų įvairius ’ Britų kareiviai žygiuoja per Pantelleiia miesto griuvėsius, Italijos saloje, Vidurže- 
dokumentus, metrikų kny- mio jūroje. Sala pasidavė po 19 dienų sąjįun gininkų kovų — invazijos. Tai buvo didžiau- 
gas ir archyvus. Tai buvo) sias bombardavimas istorijoje.
padaryta ne iš valstybinio

Po pirmojo pasaulinio ka
ro visos valstybės iš naujo 
ginklavosi, stiprino savo pa
kraščius, o mūsų šalis tikė
jo, kad deugiau karų nebe
bus. Dargi savo karo laivus 
nuskandino duodamos pavyz 
dį kitoms valstybėms. Bet 
kitos to nedarė: skubotai 
rengėsi prie naujų skerdy
nių, prie dar žiauresnio ka
ro. Nuginkluoti vokiečiai ty
lomis rengėsi. Japonai Alej- 
tian salose ir Alaskoje šni
pinėjo per keletą desėtkų 
metų. Į tą jų pragaištingą 
darbą mažai buvo kreipia-

likimą, leidosi šiaurėn jo ieš
koti. Nesuradę šaukėsi pa
galbos į Wiashington. Ir čia 
buvo pranešta, kad neturima 
lėktuvų Alaskos oro sąly
goms. Generolo H. Arnold 
atsilankymas į VVashingtoną 
m. valdžia paskyrė $4,000,- 
000 Alaskos apgynimo rei
kalams ir buvo įsteigta ban
domoji oro Fairbanks. 1940 
davė vaisių: tais pačiais 1939 
m. paskirta $2,900,000 įren
gimui tinkamos bazės Alcu- 
tian salose Dutch uoste. Nuo 
Dutch uosto Amerikai pri
klausančios įvairios salos

reikal°. ,pt™pijotir Kari Vasario 16 d. Kaune i Lietuvoje ima į priv.jos valstybei reikiamas zi-Į j *
nias yra suteikusios. Iš Kū-I (LKFSB) Vasario 16 d. (JflFbliS liUO 18 įKl 45 
rijų ir parapijų perimti ar- Kaune buvo darbo diena,

bet patyręs skaitytojas rasi chVvai ir metrikų knygos bet prie Nežinomojo Karei-
daug ką pasakyta ir “tarp yra būtini bažnytiniams rei-j vio kapo Karo Muziejaus x (LKFSB) Mūsų Londoną 

Lalams. Šią nuosavybę grą- sodelyje vakaro pamaldose korespondentas praneša ga 
iinti Kurijoms ir parapi-1 dalyvavo labai daug žmo
joms prašome be atidėlioji- nių, sudėta labai daug gė- 
mo.

eilučių”. Štai to rašto tu
rinys:

Pasmerkia nuosavybės 
atėmimą

“Lietuvos katalikų vys
kupai savo metinėje konfe- 
rencijpje apsvarstė Lietu
vos katalikų gyvenimą lie
čiančius klausimus. .Vysku
pai rado reikalo kai kurtuos 
didesnės svarbos tų klausi
mų išdėstyti Ponui Genera
liniam Komisarui, tikėdami, 
kad jų teigiamas išsprendi
mas nebus delsiamas.

1. Bažnytinės nuosavybės 
reikalu. Įvairiomis progo
mis buvo skelbta, kad ne
trukus bus atstatytos nuo
savybės teisės. Visiems lie
tuviams ? taigi ir jų vysku
pams, šis klausimas yra la
bai aktualus. Nepaslaptis,

metų vyrus ir moteris

ATEIVIAI GALI GAUTI 
SENATVĖS PENSIJAS
NEW YORKE♦

(Atkelta iš 3 pusi.)
Ii gauti senatvės pensijos. 
Kiekvienas aplikantas dėl 
senatvės pensijos, ar tai pi-

ma dėmesio. Kada jau Euro- dar driekiasi Japonijos link 
poje ir Azijoje prasidėjo tau-j P«r 850 mylių, šiose salose 
tų ginčai ir nesutikimai, tai apsigynimo darbai buvo pra- 
ir tada dar Ataskoje siautė dėtl vaiBU- 1939 m- gube™- 
šnipai ir nebuvo daroma tin-! Ernest Gruenin? buTO
karnų žygių.

1939 m. Įeit. generolas H.

kęs į Alaską šalies apsaugos 
reikalais ir pamatė, kad jos 
apsigynimo reikalai labai blo

Arnold, vadas U. S. oro lai- j goję padėtyje. Kada jį laik- 
vyno, atvykęs į Washington raščių reporteriai apibėrė

vęs žinių, kad pagal nau- lietis ar ateivis, turi sutikti 
j jus patvarkymus Lietuvoje šiaįg patvarkymai.

Įlių, pagiedotas Lietuvos him Vyrai ir moterys tarp 18 ir Valstijos, kurios duoda 
1 nas, kurį vokiečiai pavadi- 45 metų turi atlikti darbo pensijas ateiviams

prievolę ten, kur vokiečiai .v , ,
paskirs. Lsikas neribotu Skaiclus tanOS
atlyginimas neaiškus. Šie- duoda senatves F€n3,'as a‘ 
met Lietuvoje didinamas Ii-,teiviama- kurle 3utmka Eu 

nų ir ankštinių javų sėjos ‘ 6 '
plotas. Gen. komis.rij.to Associat.cn
žemės ūkio tarėjas FroelichJ £oclal. Se,CUr‘ty’ 2Į 

. , , . .... musiejaus sodelis ir' „laipsnyje apie Lietuvos V»W* birželio 1 d., davė
mu, perduodant ją kitiems tūkstantinės minios žmonių, gyvuliu ūki sako* “geri- P®nsiJas ateiviams, ir gali- 
ir taip prasilenkiant su čiukš ------------------------------------------  nant” ūkį turėsiąs gyvulių

Priverstinas darbininkų , 8kaį6įUs sumažėti... Iš Lie- 
gabenimas į Reichą

Gina maianus, smerkia 
išvežimą žmonių

Mus pasiekė žinios, kad 
žadama tam tikrą grupę Lie 
tuvos piliečių iškelti iš jų 
nuo amžių gyventų vietų 
kažkur kitur, tą iškėlimą ri
šant su nuosavybės atėmi-

čiaii pareikštais nuosavybės 
dėsniais. Tai kelia supran
tamą ir visai nepageidauja
mą nerimą visuomenėje. Mes 
netikime, kad to reikalau-

no “Heimatlied” — Tėviš
kės Daina. Laikraštis “Ūki
ninko Patarėjas”, išeinantis 
Kaune, negalėjo patalpinti 
straipsnio vasario 16 d. pro
ga, bet įdėjo didelę fotogra
fiją “16 Vasario”, kur ma-

kongreso nariams pasakė: 
“Alaska yru, tolima šalis ir 
mes nieko apie ją nežino
me.” Jis buvo atvykęs rei
kale įsteigimo bandomosios 
oro stoties Fairbankse. Jis 
aiškino, ką turi lakūnas ži
noti prie Alaskos oro sąly
gų, kada šaltis siekia 40 
laipsnių žemiau nulio. Kada 
orlaivininkas karininkas C. 
B. Eilson 1930 m. nukrito 
su savo orlaiviu Sibire ir žū

klausimais, jis pareiškė, jog 
priešas su keliais parašut- 
n inkais galėtų šią žemę oku
puoti trumpu laiku dėl to, 
kad nebuvo kariuomenės nei 
lėktuvų.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo xave. — Vapero. •

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

tuvoe vokiečiui gabena mū- 
2. Nemaža lietuvių darbi- 8U miškus sprogstamai me- 

ninkų dalis yra išvykusi į džiagai gaminti, celiuliozi-
tų žymi lietuvių tautos daJ^ “k®" “»y-“ei vU“ai “ kaayk11’» ™ka

J _  —____ _______loma T mtcivAa lailri*Qas>iiiA
lis ar jos interesai, ar kad, 
pagaliam, tai būtų reikalin
ga gerai karo sėkmei. Mes 
visai prileidžiame, kad ir

kusiųjų žymi dalis yra prak 
Ūkuoją katalikai. Juos kvie
čiant darbo talkon, tarpe 
kitų dalykų, pakartotinai 
buvo žadėta, kad lietuviai

lams. Lietuvos laikraščiuo
se buvo paskelbta Reicho 
Komisaro Rytų Kraštams 
Lohaės atsišaukimas stoti į 
sudaromą “Lietuvos Legho

rnas daiktas, kad ir kitos 
valstijos apart New Yorko 
suliberalizuos savo pensijos 
įstatymą. Dauguma šių val
stijų, raportas parodo, yra 
pietuose, kur yra labai ma
žai svetimšalių, naturalizuo- 
tų arba ateivių.

Sekamos valstijos duoda 
senatvės pensijas ateiviams, 
Alahrma, Arkanais, Geor-

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

kad beveik visa bažnytinė lietuvių terpe gali atsirasti *»«<**, lietuviai ? gia, Idaho, Kansas, Louisia-
ir katalikiškų draugijų nuo-'pavienių asmenų, kurie ne-'kuni»®1 3ų .f6 mvannnn 1 na’ Michigan, Mississippi,
savybė bolševiku buvo nu-' parydami krikščioniškos | ”1US lr dvasinius reikalus.. ų’[ Miseouri, Montana, Nebras-paisydami krikščioniškos 

dorovės dėsnio: “Nedaryk 
kitam to, ko nenori, kad 

pirmą kartą pareiškia, kad , tau kiti* darytų”, kartais 
tokio nusavinimo katalikai i g*U atsirasti ir atsiranda 
nelaiko teisėtu. Nuosavybės1 visuomenei ken k s m i n g ų 
teisės gerbimą mes, katali-* kurstytojų, kurie už savo 
kai, laikome krikščioniškos Į darbus užsitarnauja net ir 
civilizacijos pasireiškimu, nuosavybės atėmimo baus-

savybė bolševikų buvo na
cionalizuota, t. y., atimta. 
Lietuvos vyskupai jau ne

Mes su skausmu konstatuo- Atsišaukimus taip pat pa- 
jame išvykusių į Reichą dar' skelbė pirmasis ir viekus

Nuosavybę pripažįsta visos 
Europos tautos, ji pripažįs
tama ir Reiche. Mes pabrė
žiame, kad į nuosavybės 
klausimą Katalikų Bažnyčia 
žiūri ne tik kaip j ekono
minį klausimą. Nuosavybės 
gerbimas yra natūralės ir 
krikščioniškos dorovės pos
tulatas (reikalavimas), su
stiprintas pozityvia Dievo

mės. Tačiau dauguma taria
mų kitataučių yra be savo 
kaltės nutautinti lietuviai. 
Savo elgesiu jų labai retas 
yra už-itarnavęs Urusmės. 
Daug daugiau galima pa
siekti gero, duodant jiems 
progos ir galimybės grįžti 
prie savo tėvų ir senelių 
tau/.ybės ir kalbos, negu 
juos pašalinti iš savo tarpo.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK US $5.00Miseouri, Montana, Nebras 

j ka, New Mexico, Oklahoma, 
Oregon, Pennsylvania, So.
Dakota, Tennessee, Utah,reikalų generalinis tarėjas

P. Kubiliūnas ir žemės ūkio _
ren terėias Ramanauskas Wasbington ir

.... «««- gen- tarėjas Ramanauskas,, Virsima šešios vai
sė tas. Episkopato pristaty-ibet jų atsišaukimai skirtim J.eat yrgima sesios vai 

, f . F J 1 . , . . . , stijos, kurios duos senatvėstieji kunigai iki šiol negavo S1 ne vien tonu, bet ir tu-
leidimo savo tautiečiams pa-' riniu nuo vokiečių atsišau-

bininkų visuotiną nusiskun
dimą, kad šis pastarasis pa
žadas iki šiolei yra. neište-

tarnauti. Turėdami pareigą 
aprūpinti savo tautiečių vi-

kimo. Lietuviškieji tarėjai 
viflii nekviečia i legionus

sus religinius reikalus, mes dėtis, o tik siūlo “aktyviau 
negalime šio dalyko nepri- prisidėti prie kovos”, “su
minti. Prašydami* Poną Ge- prasti momento svarbą” ir

pensijas ateiviams, kurie 
gyvena ilgą laiką Jung. Val
stijose, ir kiek laiko, yra 
sekamos — Iowa, 25 metus; 
Minnesota 25 metus! North 
Carolina 10 metų (ir “pir-

. « a i ja a .. i-mas popieras"); North Da-neralinį Komisarą padaryti Et. Matyt ir jie patys su- /„„„n
šiuo reikalu atitinkamų žy pranta momentų” ir žino., Jai Pr

kad lietuviai geruoju nesi-, 5 .. , 2... . . pbdlavžrrją hplkacijos)’;kinkys į nacių vežimą. J . _ , , _J_.Rhode Island 10 metų; Wyo-

gių, mes tikime, kad attin
kami Reicho organai šį klau 
simą teigiamai išspręs. 

(Bus daugiau)

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — RBMONTAVIMIII ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
FANAITlPOKITIt PftOttš B AKTINI

NDOMNno *ArOM*

TAPKITE FINANSINIAI
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje.

NEPRIKLAUSOMI !

J
r

k
ĮXi/ety

nrifPAI IAHMINGS

JOeų indėliai rdpMtingai globė- 
jami ir ligi $5,000.00 apdrauati per Federai Savinga and Loan In- 
aurance Corporation. Mokame 8%. JSeų phtifai greitai limoko- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA URTtJVIU FINANHIN1 ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TF.L. CAt.FMFT 41 Iš J<wc M. Mnzerto. Sec’y Š2M HO. BALHTED 8T

SKELBKITfiS “DRAUGE ming 15 metų.

'dangiškasis dvaras
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė* 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kito* 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neuisisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite savt 
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 Dievų Tėvų.
Parašė Vysk. P. Būdys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................................................. $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. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina .......................................................... $3.00

S. Misijonleriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................ ............................................................... $1.51

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šių knygų.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.05

5. Sielos Takai Tobulybė*. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. L C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo jų 
skaitantiems. 289 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................ ............................................................... $i.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharfcaiais Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australijų, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
šemėlapu. Grašiai Įriata. Tlnaa dovanoms.
Kaina .................................................................................. $1.00

t. Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vertė 
Jonas Tarvydas, labai graši apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ......... ............................................................. 50c

g. IšpaMnties Paslaptis. J. špilmann'as. Vertė B. Kasai- 
tis. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrų šmomgšud}, bet išpažinties 
pasmerktas Ui žmogžudystę negali išsttei&intt, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. z30 pusi. Kaina ?5c

9. švenš. Jėzaus širdies Intronlncija. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius, D. D., M. L G. Grašiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Bvč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 35c

Užsakymui šiųakite šiuo adresu:

"DRAUGAS"

2334 S. Oakley Ave« Chicago. III.

Associat.cn
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ENGLISH COLUMN
EXCERPTS From The LRCSO BULLETIN

ENEMIES IN OUR Nazi war machine, and says
IBBM9T ' to them: “Wh,at are you

kicking about? Don’t you 
know that 98% of your cou- 

The other day a friend-' sins in the United States are 
showed me some clippings j pro-Nazi and support the 
of the writings (or should' Fuhrer’s New Order?”

fEMIES IN OUR 
IIDST 

Editor of the Draugas:

we say, “drippings”?) from 
the pen of a Mr. Laukuviš- 
kis who appears to be a pen 
pushing star in the firma- 
ment of the English section 
of the “people’s” (read: Bol- 
shevik) daily Vilnis publish- 
ed in Chicago. After perus- 
ing these clippings, anybody 
at all acųuainted with the 
Lithuanian Americans and 
their literary leaders will 
say: “Here’s a blind mani 
in a dark room looking for 
a black cat that isn’t there!” 
For, would you believe it, 
Mr. Laukuviškis is trying 
to insinuate that all the 
Lithuanian editors in this 
country are “pro-Nazi”! Not 
one, mind you, be he a Li- 
beral, a Nationalist, a Cath- 
olic, a Socialist, or just a 
hard-working Lithuanian e- 
ditor, is free from this taint, 
so “miraculously” discover- 
ed by the witch-hunting Mr. 
Laukuviškis!

And on what does Herr 
Goebbels base his state- 
ment? You guessed it: on 
the crazy researches, Mr. 
Laukuviškis to whom the 
publjshers of the “people’s’ 
daily are paying good Ame
rican dollars to manufacture 
counterfeit opinion about 
Lithuanian American leaders 
to be used by the Nazi pro- 
poganda machine. The Nazi 
propoganda machine puffs 
up Mr. Laukuviškis as “a 
prominent editor”.

This is a free country, to 
be sure, būt is should not 
be too free for certain gentie 
men of our press. It would 
help the United States much 
more if Mr. Laukuviškis us
ed his pen to show Mr. Goeb
bels what the Lithuanian 
Americans are really doing 
to beat his Fuhrer to his 
knees. V.

Sekmadienį "I am an 
American" diena

Birželio 27 d. Ryan’s miš
ke, prie 87 ir Western Avė., 
įvyks didelis lietuvių išva
žiavimas, kurį rengia Lie- j 
tuvių Demokratų Lyga, Cook' 
County.

Rengimo komisija, wardų 
egzekuityvės komisijos, bei 
klubų pirmininkai kviečia 
visus smagiai dieną praleis
ti. Vieta galima pasiekti be 
automobilio. Western Avė. 
gatvėkariai priveža.

Bus šokiai, dainos, lenk
tynės, dovanos, naujos pa
žintys ir kalbos. Prašomi 
pavieniai ir organizuotos gru 
pės dalyvauti. Įžangos ne
bus. S. G.

DARIUS-GIRENAS DRUM AND BUGLE CORP L. 
VYČIŲ TRADICINES DIENOS PROGRAMOJE

Svečių kalbomis ir apskrities choro dainomis bus 
paminėta Amerikos Nepriklausomybės sukaktis.

Chicago lietuvių tautinės i tą dieną bus išpildyta pat- 
šventės, paradai, ar šiaip riotinė programa. Kaip ir 
jau didesni vieši pasirody- dera, Darius-Girėnas postas 
mai neapseina be Darius- sutiko pasiųsti Drum and
Girėnas posto 271, Ameri- Bugle Corp, kad tos dienos
can Legion, Drum and Bugle programai pridavus daugiau
Corp, kuris savo pasirody
mu tikrai visur, teikia gar
bės lietuviams.

Liepos 5 d. Chicago j, kaip 
ir visoje Amerikoj, bus šven 
čiama Amerikos Jungt. Val
stybių Nepriklausomybės 
paskelbimo diena. Eisenos, 
patriotinės programos visur 
grūdins naminio fronto ar
miją dar daugiau pasišvęs
ti, kad Amerika greit su
triuškintų hitlerišką ašį ir 
kad visos pavergtos valsty
bės vėl pradėtų gyventi ne
priklausomu gyvenimu.

Chicago lietuviai Ameri
kos Nepriklausomybės šven

reikšmės. Kalbės svečiai (vė
liau paskelbsime jų vardus), 
dainuos apskrities, Moterų 
Są-gos 21 kp. chorai, dain.
K. Sabonis ir k. Tai bu3 L. 
Vyčių Chicago apskr. tra
dicinė diena.

Programa prasidės 3 vai. 
popiet.

Įėjimas į Vytauto parką 
nemokamas. '

Chicago ir apylinkės lie
tuviai kviečiami dalyvauti
L. Vyčių tradicinėj dienoj 
ir paminėti Amerikos Ne
priklausomybės sukaktį.

Virtuvė Vytauto parke 
bus atdara nuo 11 vai. ryto

tę švęs Vytauto parke, kur ir joj bus galima pavalgyti

iki soties be jokių points. 
Jokio maisto iš namų nerei
kės veštis — parke bus už
tektinai visiems. Vyčių Die
nos pradžia 10 vai. ryto.

Nauji pikniko garbės 
nariai

Į Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities tradicinio pik
niko (K of L Day) garbės 
narius juo toliau, tuo dau
giau įsirašo. Kiekvienas tuo 
būdu nori prisidėti prie gra
žių siekimų, kuriuos nori
ma atsiekti ruošiamu pikni
ku, būtent teikti paramos 
apskrities chorui, įnešti da
lį i Vyčių Namo Fondą, pa
remti finansiniai “Vytį”, 
užrašyti laikraščių vyčiams 
kariuomenėj ir k. Visi šie 
tikslai yra remtini.

Pastaromis dienomis į pi
kniko garbės narius įsira
šė, tai yra ištisas tikietų 
knygutes dovanoms įsigijo, 
ar pardavė kitiems, sekan
tieji: M. Kaziūnas, Beneta 
Cicienienė, vaukeganietė Z. 
žekienė — dvi knygates ir

Pastaba žemaičiams
Žemaičių Kultūros klubas 

buvo nutaręs surengti ge
gužinę šio mėnesio 27 die
ną. Komisija daržą buvo pa
ėmus pas Dan Shmit, bet 
16 d. birželio atsakė žemai
čiams daržą ir perleido Ai
do chorui. Žemaičiai susira
do kitą daržą toj pačioj vie
toj — pas Miliauską, tik 
pusė bloko į pietus nuo Dan 
Shmit daržo. >

Taigi, kurie gavote kvie
timą pas žemaičius į pikni
ką D. Shmit daržan, dabar 
malonėkite atvažiuoti į Mi
liausko daržą. Piknikas pra
sidės 11 vai. ryto. A. M.

jos sūnus dr. Jonas Žekas, 
J. Kass, P. Pumputis.

Rengimo komisija

Take, for instance, the e- 
ditor of the Catholic Drau
gas, Mr. šimutis. Did you 
ever know he was a “pro- 
Nazi”? Well, you wouldn’t 
believe it, būt Mr. Lauku
viškis says so, and, presum- 
ably, with Brutus, Mr. Lau
kuviškis is an “honorable 
man”. Among many other 
things, Mr. šimutis is the 
National President of the 
Lithuanian Roman Catholic 
Alliance of America which 
just recently suhscribed to 
$100,000 more Defense 
Bonds, bringing up its pur- 
chases to $343,000. He has 
two sons in the U. S. Army.

Or take the editors of the 
Boston Darbininkas. Accord- 
ing to Mr. Laukuviškis, they 
also are “pro-Nazi”. The o- 
ther day we read about now 
these self^same editors ar- 
ranged a Circuit for a play 
by F a t h e r Norbutas of 
Brockton, M a s s., entftled 
“Under the Heel of the Swa- 
stika”. In one plaee the Litb- 
uanian audience was so mov- 
ed by this play that they or- 
ganized a Committee-on-the- 
Spot and subscribed to over 
$11,000 War Bonds to help 
Uncle Sam to beat the Nazis.

We could go on thus in- 
definitely, taking the “pro- 
Nazi” liet of our editors 
(“obligingly” compiled by 
Mr. Laukuviškis) and prove 
oonclusively otherwise. Būt 
what’s the ūse? Nobody be- 
lieves Laukuviškis.

However, it is a patriotic 
duty to point out that Mr. 
Laukuviškis is p 1 a y i n g a 
dangerously unpa t r i o t i c 
game. He may believe his 
brazen lies himself, būt there 
is also another gentleman, 
the greatest liar of them all, 
who uses them. That gentle
man is Herr Goebbels of Ber- 
lin. He goes to the Lithua
nian people in Europe, op- 
pmaed and despoiled by the

* * ★
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— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MALEVOS IR SIENOMS 

POPIERŲ 
KRAUTUVfiJE

STIKLAS — BRUSIAI 
POPIERA APKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
Phone: ( ANAI. 4866

1

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS
, SIUTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS. PAMATYKITE ŠIANDIENĮ

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

^jf^>)SH£RWIN ■ WlLLIAMS 
Paints

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Fverything in the line of 

Furuiture

AUEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representatlve.

SHOWROOMS IN r
MERCHANDISE MART

appointment ęall — 
tEPUBLIC edsi

For

J

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furuiture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
dargą Ji kairi 
NAUJA «vo 
dirbtuvėj. IM-a 
delta pasirln-* 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

* • * <2-jų ’
ŠMOTŲ 
Kainos

IR ’
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231« WE8T ROO8EVELT ROAD

1

icntchinfz/fAfar 
Caust 

i/nfactiau
For quick relief from itching caused by eczema. 
athlete’s foot. scabies, pimples and othiėr itching 
conditions. ūse pure, cooling, medicated, liųuid 
D. D. O. PRESCRirriON. A doctor’s formula. 
Greaseleas and stainless. Soothes, comforts and 
quickly calmB intense itching. 35c trial bottle 
proves it, or money back. Don’t suffer Ask your 
druggist today for D. O. D. PRESCRIPTION.

LIETUVIU 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

KAS ATSITIKO SU 
FLETCHERS CASTORIA

PO SEPTYNIŲ SAVAIČIŲ- in
tensyvaus darbo, laboratorijos 
tyrinėtojai sužinojo priežastį 
dėl ko ne kurio turinio vieno-, 
kios rūšies Fletcher’s Castoria 
privedė prie koktumo.

Būdai išvengti atiskartojimą 
keblumų dabar jau žinomi ir 
gamyba vėl pradėta.

Nė kiek Fletcher’s Castoria 
buvo gaminama laike septynių 
savaičių laikotarpio, ir iš pat 
pradžių gamintojai išleido per 
visą šalį pasargą vartotojams 
ir pardavėjams, kad nevartoti 
ar pardavinėti šį produktą ir 
kad sugrąžintų visą turinį dėl 
sunaikinimo.

U. S. Maisto ir Vaistų Admi
nistracija buvo pilnai informuo
ta kas link visko šiame dalyke.

K. Kas privedė prie šio 
keblumo?

A. Cukraus kiekis Fletcher’s 
Castorijoj buvo sumažinta, kad 
prisilaikius karo sąlygų. Metai 
atgal, Castoria buvo pagamin
ta su sumažintu kiekiu cukraus 
ir atsiekė Standard reikalavi
mus kiekvienoj srytyje. šiais 
metais, Kovo mėnesį, mes vėl 
pradėjom gaminti su sumažintu 
kiekiu cukraus. , -

Bet vienok, šį kartą chemika- 
linė permaina — nevodinga sa
vyje—atsitaikė vandens ypaty
bėje vartojama gaminime Cas- 
torijos. Bet ši permaina, kom
binacijoje su sumažintu cuk
raus kiekiu, padidino laipsnį ir 
greitumą normalaus rūgimo. 
Greitesnis rūgimas sulaikė nor
mai} per-oxidavimą sendymo 
laikotarpyje, pasidarant į pro
duktą, kuris privedė koktumą.

K. Kodėl normalūs bandymai 
neparodė, kad tai kas blogo?

A. Permainos, kurios atsitai
kė buvo taip klastingos, kad 
nebuvo galima susekti regulia
riais bandymo būdais—būdai, 
kurie palaikė Castoriją įvertin
tu produktu per daugiau sep
tynias dešimtis penkis metus. 
Faktinai, net po atradimo kok
tumo privedjmo aktualiam var
tojime, dar ėmė savaičių laiko
tarpį laboratorijoj tirinėjant 
surasti kas tai privedė prie 
koktumo keblumų.

K. Ką gamintojai daro, kad 
neatsikartotų šis keblumas?

A. Dabar kada priežastis yra 
žinoma, būdai yra vartojami, 
kurie užtikrina normalų peroą-

idavimą produkto. Pridėtinos 
atsargos įvesta. Naujos labo
ratorijos kontrolės įrengtos. 
Nauji biologijos ir chemijos 
bandymai bus vartojami kiek
vienai gamybai Fletcher’s Cas- 
torijos. Kiekviena bonkutė bus 
paženklinta su aiškiai matomu 
kontrolės numeriu, tai užtikri
nimas tų bandymų.

K. Ar Fletcher’s Castorija 
dabar pardavinėjama?

A. Ne. Gaminimas vėl pradė
tas, bet kadangi reikalinga 
daug laiko pagaminimui ir pri
statymui ims apie du mėnesius 
laiko kol Castoria bus vėl par
davinėjama pas jūsų krautuvi
ninką. Kada tai įvyks, bus pra
nešta jūsų vietiniuose laikraš
čiuose.

K. Ar pakutis bus toks pat?

A. Ne. Fletcher’s Castoria 
dabar gaminama turės aiškią 
žalią juostą. Ta žalia juosta 
bus apsauga jums nuo bile ku
rios senos Castorijos, kuri ne
buvo sugrąžinta.

THE MANUFACTURER OF 
FLETCHER’S CASTORIA

4
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B GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO '*'»
Vyrij Šventoji ir iS'tla‘jeyt*
Valanda

Birželio 20 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje įvyko Šven 
tojo Vardo vyrų draugijos 
Šventoji Valanda. Didelis 
vyrų būrys suvažiavo viešai 
maldai ir adoracijai Švč. Sa
kramento. Tikrai buvo įspū
dinga, kaip sykiu galingai 
giedojo ir meldėsi iš visų 
bažnyčių šios draugijos at
stovai už taiką ir ramybę 
pasauly, už karius, kad Die
vas juos saugotų ir sveikus 
grąžintų ,už bendruosius vi
suomenės ir Bažnyčios rei
kalus.

Ši draugija yra labai gra
ži ir verta kad visi vyrai 
priklausytų.

Kita Šventoji Valanda bus 
liepos mėnesį švenčiausios 
Trejybės slavokų bažnyčio
je.

Prašo pasimelsti

Birželio 26 d. šv. Kazi
miero bažnyčioje bus gedu
lo šv. Mišios — dviejų me
tų sukaktuvių proga nuo 
mirties a. a. Izidoriaus Ne- 
nio. Kadangi velionis turi 
daug giminių ir draugų De
troite, Kankakee, Chicago- 
je, Ciceroje, Garyje ir ki
tose vietose, visi prašomi tą 
dieną pasimelsti už Jo sielą

ir išklausyti šv. Mišių.
Prašo , velionio žmona ir 

vaikučiai. .

Dievo Kūno šventė

Birželio 24 d. — Dievo 
Kūno šventėje vakare buvo 
iškilmingi mišparai, o sek
madienį, birželio 27 d. po 
sumos bus procesija, kurioj

<

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Apie tarptautinę Pageant. 
kuri įvyko birželio‘20 d., 
mūs dienrašty jau buvo pla
čiai rašyta. Pageant komi
teto sekretorius J. Varkala 
prisiuntė žemiau dedamą 
raštą, kuris buvo perskaity
tas prieš atidarant lie.uvių 
programą.

Iš TMB 10 skyriaus 
darbuotės

Bridgeport. — Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 30 sky
rius šauniai darbuojasi. Su

sirinkimai esti kas mėnesį nąją kartą. Jie pasitarnau- 
ir skaitlingi. Firm. A. Vaiš-' ja mūsų gerovei. Už tad mū

sų pareiga paremti tą įstai
gą. O tai padarysime atsi
lankę piknikan skaitlingai.

dalyvaus mokyklos vaikai, i 
Tikimasi, kad atvažiuos ir LITHUANIA
seserų mokytojų, kurios da-1 Lithuania is one of the 
bar išvykusios atostogų į 0;dest nations Europe>

having not only a great his- 
torical past, fascinating and

motiniškąjį namą.

Vertingas darbas

Šiuo metu geros širdies 
ir pasišventę parapijonai 
remontuoja seserų mokyto
jų namą. Visa parapija jiems 
labai dėkinga už*tokį darbą 

Moterų suvažiavimas

Skaitlingas Indiana val
stybės katalikių moterų su
važiavime, kuriame iškelta 
visa eilė aktualiųjų klausi
mų ir išklausyta paskaitų, 
nuo lietuvių dalyvavo kun. 
J. Martis ir astuonios atsto
vės. Koresp.

Nepaprasta žuvis
Žuvis vadinama God per 

metus padeda daugiau kaip 
10,000,000 kiaušinėlių.) >
---------j-------- bu.,; r—

beautiful folk songs, būt 
also an important ancient 
language, which is alive to- 
day, being spoken by Lith
uanian descendants here in 
America as well as in the 
native country.

In olden days, Lithuania 
was kr.own as the land of 
“northern gold” or amber. 
Together with Icehnd, shc 
bears the distinetion of be
ing among the first to have 
a demoeratie form of go- 
vernment in Europe. Now, 
however, she is in the šame 
plight įas her ’two Baltic 
sister-republies, Latvia and 
Estonia, occupied and ter- 
rorized by the Nazis.

Nevertheless, the Lithua- 
ųįan ’ people 'fitmly believe

IH.1 H“.! i jį l!" U

in Victory of the Aliies! 
And, they sincerely hope 
that soon the Lithuanian na- 
tion shall again be free, for 
which they will be eternally 
grateful to America for her 
aid and sympathy.

vilienės sumanumu, darbai' 
atliekami pasekmingai.

Pastarame mėnesiniam su 
sirinkime nutarta ruošti iš
važiavimą, į labdarių ūkį 
birželio 27 d.

Nors gyvename kritiškus 
laikus, tačiau neprivalome 
rankas nuleidus sėdėti be 
naudingo užsiėmimo. Tėvų 
Marijonų įstaiga mums bran 
gi, nes ji auklėja mūsų jau-

------- - ~ ' =----------- ---- --------------------------
Į GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOB

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PFtUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Tad, prašome nepamiršti 
atvykti ateinantį sekmadie
nį, o rengimo komisija tik-P*’ >
rai šauniai pavaišins visus 
svečius. Viena iš komisijos

PrincasJuafi ęal gaus Kviečiu aruodai 
Ispanijos sostą

BERNAS, Šveicarija, bir
želio 24. — Žymieji Ispani- 
jios monarchistai paskuti
niais Laikais kreipės į gene- 
ralissimą Franco, kad jis 
Ispanijoje atstatytų monar
chiją ir sostą pavestų prin-

Australijoje pirmi kvie
čiams aruodai buvo įrengti 
prie Cockatoo 1839 metais. 
Kviečių aruodai buvo suda
ryti iš iškirstų akmenų, pa
vidale didelių budelių.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

Mūsų pastatytas 
' TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūbu MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną ĮmtankinintĄ. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

rnARGUTM'
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

Lietuviai sulikvidavo 
nacių sargybinius 
ir išsislapstė

(LKFSB) Gegužės. mėu.. 
pabaigoje Sovietų pasiunti
nybė Stockholme pranešė 
spaudai, jog keli šimtai lie
tuvių jaunuolių, vežami į Į cui Juan Ventosa, mirusio 
priverstinus darbus Vokie-1 karaliaus Alfonso pasitiki- 
tijon, sulikvidavo vokiečius ; mąjam vyrui, 
sargybinius ir patys išsi
slapstė miškuose. Okupantų 
kariuomenės generolas Just 
pagrąsinęs sušaudysiąs vi
sus, kurie vengia darbo tarr 
nybos ir įkalinsiąs jų gimi
nes.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MOBGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Boa. J. KAZANAU8KAS

Sekretorius

Pats princas Juan dar
buojasi už monarchijos at
statymą. Nesenai jis lankė
si Londone ir tarėsi su mi
nistru pirmininku Churchi- 
lliu.

Kalbama, kad britų vy
riausybė nesanti priešinga 
Ispanijos monarchiją atsta
tyti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Plačiausia gatvė
Argentinoje, Buenos Aires 

mieste, Avenida 9 de Julio 
gatvė yra plačiausia pasau
lyje.

Panaikinta vergija
Brazilijoje vergija buvo 

panaikinta 1838 metais. Tai 
buvo paskutinė lotynų Ame
rikos šalis, kuri išleido įsta
tymą draudžiantį pirkliauti 
žmonėmis.

PIRKITE KARO BONUS!

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORKIA AVENUE 

Tel. LAFeyette 0727
RADIO PROGRAMAS —IK» vaL Plnnad Ir Ketvirtai 

H stoties WGKS (1390), su Povilu šalttmieru.

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONAIAZED M^MORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PARTICULAB People PREFER Pachankis Producttons. 
Distributors of MonteHo “Most beautiful” Granite 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

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.

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI

DAUG PRIE 1‘ALAUįYMO SVEIKATOS .IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPEKAfCiiOS t

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

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. ŠI maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant vvallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
l>čl Insulacijos, Plumbing 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. Oorner Sfith and State Streets 

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miestų 
Dalyse.

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 719 W. 18th STREET

Tetophone TAROS 1411

L J. ZOLP
1848 WEST 46th STREET

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

Phone YARDS 8781

EVANAUSKAS
Phone* TAROS 1188-81

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phea* CANAL 8S18 

Tel. PULLMAN 1278

8814 WEST 88rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 198th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
18821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULIJHAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571
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Arklys ir arkliukas sutiko auto; 
vienas žvengia, o kitas spardo
PATENKINTAS

Middietovvn, Conn.— Dvy
likos metų vaikas norėjo 
namo pargabenti naujai įsi
gytą arkliuką. Jis nenorėjo 
30 mailių varyti arkliuką 
pėkščią.

Jis pašaukė kainų admi
nistravimo ofisą ir paprašė, 
kad jam leistų automobiliu 
pargabenti arkliuką. Jam 
buvo duotas leidimas.

Valandą vėliau automobi
lis važiavo. Prie automobilio 
vairuotojo sėdėjo vaikas. 
Užpakalinėje sėdynėje buvo 
arkliukas. Arkliukas buvo 
patenkintas ir žvengė.

SUŽALOJO AUTOMOBILĮ
Pereitą trečiadienį, Cot- 

tage Grove avė., jojamas 
arklys, vadinamas Jack- 
wood, nežinia ar nusiminęs 
modernišku amžiumi ar pa
būgęs karščio, užpuolė auto
mobilį.

Arklys išspardė , dvejas 
automobilio duris, priešaki
nį langą ir sulamdė stogą, ir 
beveik mirtinai nugazdino 
automobilio vairuotoją. .Tuo 
laiku arklys buvo vienas. Jis 
numetė jojiką. Jojikas buvo 
lengvai sužeistas. Automo
bilio vairuotojas nebuvo su
žeistas.

Moteris įvažiavo ne į tą kelią
DVI MOTERYS VALDĖ GATVEKARĮ IR PAMETĖ 
TIKRĄ KELIĄ

Baltimore. — Gatvėkarį 
valdė moteris ir kondukto
rių buvo moteris kai Balti- 
more gatvėkaris pasuko į 
klaidingą kelią. Moteris vai
ruotoja pastebėjo tik pava
žiavus kokį bloką, jog ne 
tuo keliu važiuoja.

“Gertrūda, ką aš turiu 
daryti ? Važiuoju klaidingu 
keliu”, — paklausė gatvėka- 
rio vairuotoja motėris kon
duktorės moters.

“Aš nežinau”, — dtsakė 
Gertrūda. “Aš esu nauja 

' tarnautoja. Pašauksiu iš 
vaistinės kompaniją.”

Kai tik konduktorė nuėjo, 
atsirado iš kaiminystė3 gy
ventojas ir jis gatvėkario

vairuotojai patarė pavažiuo
ti atgal ir įsisukti į perėji
mą ir teisingai pasukti. Šis 
gyventojas pirmiau tarnavo 
susisiekimo kompanijoje.

Moteris vairuotoja pa
klausė patarimo ir įvažiavo 
į teisingą kelią. Du blokus 
pavažiavus, vairuotoja pa
spaudė stabdžius ir sušuko:

“O, Viešpatie, aš užmir
šau Gertrūdą!”

Šis įvykis atsitiko pereito 
antradienio vakare.

Apvogė
Gary, 25 W. 25th str., pe

reitą trečiadienį, iš krautu
vės buvo pavogta už $2,500 
“viskės” ir $2,500 iš seifo.

MIRŠTA JAPONŲ 
BELAISVĖJE

Karo departamentas pra
nešė birželio 24 dieną, jog 
dar 300 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių mirė ja
ponų nelaisvėje. Tai yra ant
ras mirusių belaisvių sąra
šas, kuris buvo paskelbtas 
karo departamento. Dabar 
yra 600 mirusių Amerikos 
kareivių japonų nelaisvėje 
dėl įvairių priežasčių, iš 11,- 
307 armijos belaisvių Japo
nijoje. %

Mirusiųjų skaičiuje 11 yra 
iš Illinois, iš jų 7 yra ši Chi- 
cagos.

"pasižymėję

YVashington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 23 
dieną pranešė, jog 55 Illi
nois vyrai, iš 8th air force 
(Anglijoje), buvo dekoruo
ti už pasižymėjimą bombar
duojant Vokietiją ir nacių 
okupuotus* kraštus.

Už pasižymėjimą bombar
duojant Vokietiją ir jos oku
puotus kraštus buvo paženk
linta pasižymėjimais dau
giau kaip 1,000 vyrų iš 8th 
Air Force. t

Ilsiu belaisvėje
Karo departamentas bir

želio 23 dieną paskelbė 283 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra italų belaisviais. Devyni 
kareiviai yra iš Illinois.

Tumasonių sūnus paskirtas Illinois 
Nat. Guard Reserve puskarininku

Marąuette Parke gyvenu
sių P. ir M. Tumasonių sū
nus Robertas šį trečiadienį, 
birželio 23 d., baigė Harper 
High School. Lankydamas 
mokyklą jis priklausė mo
kyklos ROTC regimentui, 
kuriame buvo 2-uoju leite
nantu. ‘

Baigus mokyklą jis pripa
žintas tuo pat leitenantu 
Illinois atsargos milicijoje 
(Reserve militia). Be to, gu
bernatorius Green jį pasky
rė Illinois nacionalinės sar
gybos atsargos (National 
Guard Reserve) puskarinin- 
ku-saržantu.

Pagaliau gavo rekomen
daciją, kad jis gali bet ko
kioj piliečių karinėj organi
zacijoj aktyviai dalyvauti 
kaipo saržantas.

National Guard Reserve 
karininko ranga iš ROTC 
nepripažįstama. Kas norėtų 
įgyti karininko raugą, turė
tų išeiti specialę federalinę 
karininkų mokyklą.

ROTC regimente pasiekti 
karininko rangą yra svarbu

ypač karo metu. ROTC kari
ninkas drafto keliu pašauk
tas tarnybon atleidžiamas 
nuo pagrindinės mankštos.

Nori daugiau jaunuoliu 
farmose

Pereitą trečiadienį The 
War Manpower Cemmision 
kreipės, kad dar daugiau 
high school mokinių praleis
tų atostogas maisto produk
cijoje. , i’i

Trisdešimt penki jaunuo
liai išvyko iš U. S. Employ- 
ment Service Office, 308 N. 
Michigan avė., padėti ke- 
nuoti žalius žirnius dėl Cali- 
fornia Packing Co., Rochelle 
ir De Kalb.

Jiems bus mokama 65 
centai į valandą, nemokama 
kelionė, miegui vieta, shower 
baths ir apskalbimas. Tik 
už maistą į dieną reikės mo
kėti $1.80.

PO 64 DIENŲ 
PABUDO

San Diego, Cafil. — Dor- 
leen Dawn Peabody, 8 me
tų amžiaus, pereitą savaitę 
pabudo po 64 dienų miego 
(coma). Mergaitė buvo pa
žadinta grojant mokytojui 
viončėle. Birželio 23 dieną 
mergaitė jau galėjo dainuo
ti.

Pabudusi mergaitė jau 
pradeda pažinti žmones.

Smu i

Sužeisti Aleutian 
kovoje

YVashington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 
23 dieną paskelbė 305 U. S. 
armijos asmenų pavardes, 
kurie buvo sužeisti Aleutian 
area kovoje. Sužeistųjų 
skaičiuje yra 17 iš Chicago 
area ir 18 iš Illinois vaistys 
bes.

Apiplėšė aštuonis 
taverne

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį anksti rytą iš 
Ray Ek ir septynių patronų, 
jo taverne, 3010 Broadway, 
du ginkluoti vyrai atėmė 
$4,747 cash, čekiais ir bran
genybėmis.

Ek pranešė policijai, jog 
plėšikai jį ir potronus išri
kiavo prie sienos ir priver
tė atiduoti brangenybes. 
Plėšikai iš kelių kostumerių 
paėmė taip pat ir gazolino 
racioną vimo kuponus.

Policija gaudo arkliu 
laižybininkus

Chicago, III. — Pereitą 
trečiadienį policija apsigink
lavusi su kirviais įėjo į tris 
miesto vietas, kur ėjo laižy- 
bos dėl arklių. Pabėgo 100 
asmenų, įskaitant keletą 
moterų, aštuoni vyrai areš
tuoti.

145 So. Wells gatvėje po
licija, vadovaujant Capt. 
Thomas J. Duffy, Central 
station, panaudojo kirvius 
atidaryti užpakalines duris, 
cigarų krautuvėje, kai dau
gelis lankytojų skubėjo pro 
priešakines duris, prieš po
licijai įeinant į namą.

Kitos vietos, kur policija 
atsilankė, buvo 24 E. Van 
Buren str. ir 34 S. Clark str. 

Areštuoti ketvirtadienį
turėjo pasirodyti teisme.

X Lieut. D. Varnas, bu
vęs žymus Liet. Vyčių vei
kėjas, žada parvykti liepos 
5 d. ir pasakyti kalbą pat
riotinėje Lietuvos Vyčių 
Dienos programoje Vytau
to parke. Tikimasi progra
moj turėti ir daugiau kari
ninkų.

X Ona Kalvaitienė, ma
mytė plačiai žinomos Town 
of Lake veikėjos, šiomis die 
nomis ir vėl sunegalėjo. Pa
kvietus gydytoją patarta li
gonei pailsėti. Guli namuo
se 4945 So. Halsted St. Pa
žįstami prašomi aplankyti.

/

Trečdalis gyventojų
Arizonos valstybėje dau

giau negu trečdalį gyvento
jų sudaro indėnai ir meksi
kiečiai.
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. • Nei jokis kitas pagamintas

cigaretas yra pilnas tokių rūkymo gery
bių kaip Ghesterfield. Jie Lengvesni. 
Jie Vėsesnio-Dumo. Jie tikrai Geresnio- 
Skonio.

Jų Tinkama Kombinacija puikiausio aromatinio 

turkiško tabako ir puikiausių kelių Amerikos rūšių, 
išryškina geriausių ypatybę kiekvieno tabako. Tai 
yra kombinacija kuri tikrai Patenkina,

CIGARETAS. KURIS SUTEIKIA RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

X Z. Gedvilas, žinomas 
, Labd. Sąjungos darbuotojas, 
dabar smagiai atostogauja. 
Sykiu persikėlė gyventi į 
naują vietą. Dabartinis jo 
adresas: 11716 So. Peoria
Avė.

X K. Vidikauskas, mūs 
dienraščio bendradarbis Phi- 
ladelphia, Pa., praneša turi 
parašęs ir uždėjęs “Copy
right” keturias dainas su 
gaidomis: ‘ ‘Our Standard’ 
“My Vision Dream”, “My 
Dearest Soldier Scn” ir “Ge
neral Douglas MacArthur”

X Vargdieniui Seserų Gil
dės piknikas įvyks liepos 25 
d., Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” darže. Dar visias 
mėnuo yra. Bet dovanų kny
gučių diar randasi pas dva
sios vadą kun. J. Dambraus
ką, MIC. Nariai ir šiaip no
rintieji pasidarbuoti seselių- 
vienuolių naudai, prašomi 
pasiimti ir paplatinti.

X Jonui šliteriui, žino
mam ciceriečiui, joninių iš
vakarėse buvo padarytas 
surprizas: Vardinių klubas 
užklupo su pasveikinimu var 
dadienio proga. Dalyvavo ir 
šliterienės brolis Stanley 
Kazakaitis iš Great Lakęs 
jūrininkų stovyklos. Be ki
tų vaišių, J. Šliteris sve
čiams irgi padarė sprprizą: 
pavaišino tikru lietuvišku 
salcesonu.

X Ona Aleliūnienė, žino
ma visuomenės veikėja, ga
vo telegramą nuo savo duk
relės Lucijos ir žento Art- 
hur Robinson. Birželio 23 
d. jiedu buvo surišti amži
nybės ryšiu Tampa, Flori
doj, karo kapeliono. Lucijos 
vyras — seržantas yra ins
truktorium prie kariškų lėk 
tuvų.

X Filotnina Rekašiūtė, šį 
pavasarį baigusi šv. Kazi
miero akademiją, pasiryžus 
siekti slaugės profesijos. Mo 
tina džiaugiasi dukters sie
kimais, suruošė jai pagerb
ti puotą, kurioj dalyvavo 
daug viešnių ir svečių. Per 
puotą džiaugtasi Filominos 
norais ir pinta vainikai jai 
linkėjimų. Rekašiai yra žy
mūs Brighton Park gyven
tojai ir veikėjai. Viena Re
kašienės sesuo yra vienuo
lė šv. Kazimiero kongrega
cijoj, kita — Gedminienė 
taip pat žinoma Brighton 
Park veikėja.
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