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SUVARĖ ASIES KARIUOMENE KAMPAN
Mussolini Atleistas iš Premjero Pareigu! “t
Karalius vadovaus kariuomenei

Gen. Badoglio paskirtas premjeru
LONDONAS, liepos 25 — Romos radio pranešimu, Ita

lijos premjeras Benito Mussolini šiandien įteikęs Italijos 
karaliui Victor Emanuel savo rezignaciją. Karalius tą 
Mussolini rezignaciją priėmęs.

Naujuoju premjeru karalius paskyrė Generolą Pietro 
Badoglio, buvusį Italijos maršalą, kuris jau kurį laiką 
nesugyveno su Mussolinio fašistine vyriausybe.

Italijos karalius pats vadovaus Italijos kariuomenei. 
Vėliausiu pranešimu, Italija ir toliau kariausianti, nes 
“turinti kovoti su tais, kurie sužeidė jos žemę.”

Mussolini buvo Italijos premjeras nuo 1922 metų, kuo
met jis su savo juodmarškiniais įvykdė “pušą.” Jo da
bartinio atleidimo priežastis gali būti jo nevykęs gyni 
mas .Sicilijos.

BIULETENAI
NEW YORKAS. liepos 25

— Italijos naujasis premje
ras Gen. Badoglio pareiš
kęs, kad Italija toliau tę
sianti karą.

NEW YORKAS, liepos 25
— Radio pranešimu, vokie
čiai iškelia savo kariuomenę 
ir lėktuvus iš pietinės Ita
lijos.

Laivynas ruošiasi 
Kiskos invazijai

WASHINGTONAS, 
25 — Koordinuotas
laivų ir lėktuvų puolimas 
ant japonų pozicijų Kiška 
saloje daromas “suminkšti
nimui” japonų pirm negu 
Amerikos kariuomenė darys 
tos salos invaziją iškraus
tyti japonus 
nes stiprios 
an salose.

Tai buvo
kar dienos laivyno praneši
me, kuriame, tarpe kitko, 
buvo pasakyta, kad Ameri
kos bomberiai atakavo ja
ponų pozicijas pirm ir po 
karo laivų bombardavimo 
ketvirtadieny.

Tos atakos pradėjo kele
tą gaisrų. Atakose dalyvavo 
ir kanadiečiai lakūnai.

liepos 
karo

iš jų paskuti- 
bazės Aleuti-

aiškinama va-

i 
i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ SICILIJOS — Baigta 

okupuoti visą vakarinę Si
ciliją. Suimama vis daugiau 
belaisvių.

IŠ LONDONO — Vokie
čiai jau pripažįsta rusų 
pralaužimus vokiečių linijų 
prie Orei.

IŠ LONDONO — Sąjun
gininkų bomberiai atakavo 
Hamburgą, Vokietijoj. Nu
metė suvirs 200 tonų bom
bų ant karo dirbtuvių, alie
jais perdirbimo 
laivų dirbtuvių, 
taipgi atakavo

IŠ LONDONO
čių agentūros DNB prane
šimu. amerikiečių bombavi- 
mas Norvegijoj padaręs di
delius nuostolius.

punktų ir 
Bomberiai

Leghorn, 
— Vokie-

Rusai sutriuškinę 
nacių ofensyvą

MASKVA, liepos 25 
Premjeras Stalinas vakar 
padarė pareiškimą, kuriame 
jis sakė, jog nacių 19 die
nų senumo ofensyvs, sutru
pėjus ant 70,000 nacių la
vonų.

Anot jo, rusų sėkmingi i 
veiksmai visiškai sulikvida- 
vo vokiečių ofensyvą apy
linkėse į pietus nuo Orei, į 
šiaurę nuo Belgorod, ir Kur
sko link.

Sovietai dabartiniu laiku 
yra Orei miestą apsupę iš 
trijų pusių. Iš pietų pusės 
sovietai dasimušė dar tris 
iki penkias mylias arčiau 
Orei. Tame žygyje jie užė
mė dar 14 kaimų.

Į šiaurę nuo Orei miesto 
rusai atrėmė nacių kontra
takas ir savo ruožtu prasi
mušė pirmyn.

Mūšiai kituose frontuose
Maskvos pranešimuose 

taipgi buvo minėti mažesni 
susirėmimai Donetz bazei- 
nėj, į pietus nuo Izyum, 
prie Voroshilovgrad. ir į 

.pietvakarius nuo Krasnoda- 
ro Kaukazuose.

Stalino pareiškimas sakė 
rusų kariuomenė nuvargi
nus 17 tankų, tris motori
zuotas ir 18 pėstininkų di
vizijas, ir per 19 dienų su
naikino 2.900 nacių tankus, 
844 kanuoles, 1,392 lėktu
vus. ir suvirš 5,000 sunkve
žimių.

Rusijos maršalas tuo die
nos įsakymu sveikino savo 
generolus Rokossovsky, Va- 
tutin ir Popuv, kurie sėk
mingai vadovauja rusų o- 
fensyvai.

ITALŲ BELAISVIAI AFRIKON

“DRAUGAS ACME PHOTO

Italų belaisviai Sicilijoje brenda per vandenį į išlaipinimo laivą, kur jie bus paimti 
jūrose didelio laivo ir nuvežti į belaisvių stovyklas Šiaurės Afrikoje. Priešakyje ka
reiviai su šalmais yra sargybiniai.

Popiežius atsako ašies propagandai
Ašies pranešimai neteisingi, be pamato

LONDONAS, liepos 24 — Vatikano radio pranešimu, 
vokiečių ir italų žinių agentūrų pranešimai, būk Popie
žius Pijus XII protestavęs Prezidentui Rooseveltui dėl 
Romos miesto bombavimo buvę visiškai be pagrindo. 
Pranešimas buvo daromas vokiečių kalba ir taikomas 
Vokietijai.

Pranešimas sakė Šventasis Tėvas nemano, kad ameri
kiečiai lakūnai būtų tyčia tiesa. jo šventenybė sakė 
taikę bombas į šventas vie- bazilika didžiumoj apgriau
tas, konstatavo, jog Jo j ta. Katedros priešakis bu- 
Šventenybė laikosi bešalis- vo apgadintas, bet jos se
kai šiame kare, ir užgynė 
ašies pareiškimus, būk Po
piežius pasišaukęs Vatika- 
nan Amerikos Charge d’Af- 
fairs Harold H. Tittman Jr.

Vatikano radio toliau sa
kė Romos miestą buvo ga
lima padaryti atviru mies
tu. Deja, tas iki šiol nepa
daryta,. To paties nori ir 
Prezidentas Rooseveltas.

Bulgarija ieško taikos
ISTANBUL, Turkija, lie

pos 24 — Pranešama Bul
garija ieško priemonių su
sisiekti su sąjungininkais 
tikslu prašyti taikos, kuo
met Amerikos ir Anglijos 
kariuomenės pasieksiančios 
Balkanus.

LONDONAS, liepos 25 — Sąjungininkų kariuomenės 
užėmė Trapani ir Termini. Trapani yra didelis Italijos 
laivyno uostas vakarinėj Sicilijoj, o Termini uostas ran
dasi 20 mylių į rytus nuo Palermo. Toks tai pranešimas 
buvo čia gautas iš sąjungininkų štato šiaurės Afrikoj.

Trapini užėmimas atėmė iš ašies uostą iš kurio ašies 
j submarinai veikdavo vande- ~ ~ ~
nyse aplink Siciliją.

Užėmimas Termini 
dė, kad amerikiečiai 
tai žygiuoja Sicilijos 
rėš pakraščiu Messina link. 
Jeigu amerikiečiams pasi
seks pasiekti šiaurrytinį 
Sicilijos galą ašies kariuo
menės, kurios mušasi su 
anglų kariuomene prie Ca
tania. bus visiškai apsup
tos.

Sąjungininkų kariuome
nės per 14 dienų sunaikino 
arba suėmė visus ašies ka
reivius, išskiriant tuos, ku
rie dar randasi Šiaurryti
niam Sicilijos kampe.

110,000 belaisvių
Anksčiau sąjungininkai 

turėjo 60,000 priešų belais
vių, kurių 40,000 suėmė a- 
merikiečiai. Užėmus Marša
lą, vakarinėj Sicilijoj, ame
rikiečiai suėmė dar apie 50,- 
000 belaisvių tad iŠ viso są
jungininkai dabar turi su
virš 110,000 belaisvių.

, Amerikos tankai ir mo
torizuotos jėgos 
šiaurines susisiekimo 
jas gerokai į rytus nuo 
lermo, kas reiškia daug 
čiau Messina.

nuro 
grei- 
šiau-

1

tosios armijos spaudimą 
prie Katanijos.

Sąjungininkų karo laivai 
vis dar apšaudo priešų po
zicijas prie Messina, vie
nintelės vietos iš kur ašis 
dar gali partraukti daugiau 
kariuomenės į Siciliją.

Aldžyro radio praneši
mu, kanadiečiai kareiviai 
greitai varosi į rytus nuo 
Enna, centralinėj Sicilijoj, 

Į ir jau susisiekė su anglų 
kariuomene Catania apylin
kėj.

Bombuoja Italiją
Anglų torpediniai lėktu

vai vakar atakavo priešo 
laivų konvojų kelias mylias 
į pietus nuo Romos. Jie su
sprogdino prekybinį laivą, 
paliko kitą beskęstantį ir 
sugadino destrojerio priešu- 

; galį.
Anglų lėktuvai nakties 

metu bombavo geležinkelių 
centrus Salernoje, ir aerod
romą prie Pratica di Mare. 
Tuo pat laiku amerikiečių 
bomberiai grižo į Crotone, 
kurį jau buvo apnaikinę 
ankstyvesniais puolimais, ir 
numetė bombas ant aerod
romo.

Sąjungininkams užėmus 
arba neutralizavus 
didžiuosius Sicilijos aerod
romus, Amerikos ir Angli
jos lakūnai dabar bombuo
ja pačią Italiją. NS viena 
priešų bazė pietinėj Sicili
joj nėra saugi nuo pakarto
tinų atakų, nes ten net ir 
mažieji sąjungininkų bom
beriai iš Sicilijos dabar ga- 

visus

Amerikos bomberiai 
atakavo Norvegiją

LONDONAS, liepos 25 — 
Pirmoj amerikiečių atakoj 
ant nacių Norvegijoj, ame
rikiečių didieji bomberiai 
vakar bombavo Trondhei- 

j mą, didžiąją vokiečių sub- 
marinų bazę. Jų bombos su
kėlė didelius gaisrus.

Amerikos bomberiai ten 
ir atgal skrido 1,800 my
lių. Kitas bombelių dalinys 
numetė bombas ant aiumino 
dirbtuvės prie Heroya, 100 
mylių į pietus nuo Oslo.

Pranešime sakoma bom- 
bavimų rezultatai abiejose 
vietose buvę geri, ir ameri
kiečiai nušovę 17 vokiečių 
lėktuvų. Vienas Amerikos 
bomberis buvo' priverstas 
nusileisti Švedijoj, kur jo 
dešimts įgulos narįaf buvo 
internuoti.

Padaryta daug žalos
Fotografijos Trondheimo 

parodo, kad submarinų tai
symo stotys, prieplaukos ir 
kiti submarinams įtaisymai 
buvę smarkiai sužaloti.

Trondheim yra lizdas na
cių karo laivams Ir subma
rinams, kurie puola sąjun
gininkų konvojus vežančius 
karo reikmenis Rusijon.

Nors tai buvo didelė ke
lionė su dideliais bombų 
kiekiais, lakūnai sakė jiems 
buvę lengva ataką Įvykdyti. 
Pasipriešinimas nebuvęs 
delis.

perkirto 
lini- 
Pa- 
ar-

visus
Dideli mūšiai

Ašies valstybėms belieka 
vis mažėjanti dalelė Sacili-

. jos saloa
Bet dėl tos dalelės, nuo 

Catania, pro Etna ugnia- 
kalnį, iki Messinos, ašies 
kariuomenės dar smarkiai 
kovoja. Vokiečiai ypatingai
smarkiai mušasi, bandyda- Ii lengvai pasiekti 
mi atremti Anglijos aštun-

noji rūsis ir Popiežiaus Pi
jaus IX kapas nebuvo pa
liesti.

Katalikų nuosavybė
Šventasis Tėvas reikalo 

neperdėjo. Jo teisė apie tai 
pranešti pasauliui paeina iš 
to, kad ta bazilika priklau
so neutraliam Vatikanui. 
Be to, bazilika, viena septy
nių svarbiausių bažnyčių 
Romoje yra viso pasaulio 
katalikų nuosavybė.

Šventasis Tėvas pabrėžė 
savo įsitikinimą, kad Ame
rikos lakūnai nebandė ty
čia paliesti baziliką. Jis ži-

' no, kad beveik neįmanoma 
Romos miestą bombuoti ne- 
paliečiant kurio norint šven
to ar tradicinio paminklo.

Visu karo metu Jo šven
tenybė yra užstojęs asmens 
ir tikėjimo laisvę kafpo pa
grindą tikrai naujai tvar
kai.

i

punktus.

pareiškimo, DNB, l 
vokiečių Žinių a- 
pranešimai būk 
asmeniškai pro-

Neteisingi pranešimai
Anot to 
oficialios 
gentūros 
Popiežius
testavęs Prezidentui Roose- 
veltui dėl Romos bombavi- 
mo buvę visai be pagrindo.

Toliau sakoma, kadangi 
Šventojo Tėvo aplankymas 
bombuotų vietų buvo visaip 
interpretuojamas, reikia 
prisiminti kas ištlkrųjų j- 
vyko. Tiesa, kad Jo šven
tenybė buvo aplankęs ap
naikintas vietas tą patį va
karą.

Stefani (italų) f r DNB 
(vokiečių) agentūrų prane
šimais, Popiežius neva pa
reiškęs, kad San Lorenzo 
bazilika buvo beveik visiš
kai sunaikinta. Ta! yra ne- vykdoma Sicilijos Invazija

Aplankys Siciliją
LONDONAS, liepos 25 — 

Amerikos karo sekretorius 
Henry L. Stimson vakar ne
va ruošėsi vykti iš Angli
jos Afrikon, patb matyti 

, kaip buvo planuojama ir
« J __ C4* t • •

I
I ORAS

di-

Šilta; numatoma lietus 
su perkūnija.

80 fonų bombų ant japonų Mundoje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarų Pacifike, liepos 

25 — Tęsdami didžiąsias atakas ant didžiųjų japonų ba
zių pietvakarų Pacifike, sąjungininkų bomberiai vakar 
numetė 80 tonų bombų ant japonų pozicijų Bairoko-Mun- 
da apsigynimo linijų New Georgia saloj, ir 60 tonų ant 
Lae, Naujojoj Ginėjoj.

Japonų pozicijos . Bairo- 
koje ir prie Boblo kalno, 
New Georgia, buvo du kart 
atakuotos. Bairoko yra as
tuonias mylias į šiaurę 
Munda, o Boblo kalnas 
viena mylia į pietryčius 
Munda.

Vienas amerikiečių lėktu
vas negrįžo, bet manoma, 
kad įgula buvusi išgelbėta.

Sąjungininkų bomberiai 
atakavo penkias japonų po
zicijas Timor saloje, 400 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Darwino, Australijoj. Fun-
loro, Lautem ir Dili buvo stolių nebuvo padaryta.

nuo 
yra 
nuo

i>

Koepang ir 
sukėlė gais-

sąjungininkų

atakuotos nakties metu. Ant 
Lautem, Dili, 
Tenau bombos 
rus.

Anksti ryte
bomberiai numetė 60 tonus 
sprogstančiųjų bombų ant 
japonų pozicijų Lae, Nau
jos Ginėjos saloje.

Japonai atakavo dvi są- 
I jungininkų pozicijas, Bena 
Bena, 90 mylių į šiaurvaka
rius nuo Salamaua, ir Eno- 
gai įlankoj, dvi mylias į 
šiaurryčius nuo Bairoko. 
Pranešimas sako jokių nuo-
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Mirė kun. Juozapas Lietuvninkas
Baltinio re, Md. — Praėju- 

šią savaitę mirė kun. Juo
zapas Lietuvninkas, šv. Al
fonso parapijos klebonas, su 
Laukęs 78 metų amžiaus.

Velionis gydėsi • Jenkins 
Memorial ligoninėj, vėliau 
buvo perkeltas į šv. Agnie
tės ligoninę. Čia jis ir mirė. 
Gyvybei gelbėti buvo reika
linga operacija, tačiau gy
dytojai nedaug vilties tetu
rėjo, kad jis operaciją iš
laikytų.

A. a. kun. J. Lietuvninkas 
šių metų gruodžio 23 d. bū
tų sulaukęs auksinio kuni
gystės jubiliejaus. Taigi, per 
visą savo kunigavimo laiką 
(netoli 50 metų) velionis ir 
gyveno ir darbavosi Balti- 
morės lietuviams kaipo kle
bonas. Dėl to žmonių buvo 
ir mylimas ir gerbiamas. 
Tą pagarbą ir meilę pelnė 
savo pastoviu, nuoširdžiu ir 
rūpestingu darbu savo tau
tiečių dvasinei, tautinei ir 
medžiaginei gerovei.

LIETUVIU ORGANIZACIJOS IR DRAUGIJOS
Kaip jau buvo spaudoje 

minėta, Amerikos Lietuvių 
Taryba šaukia Amerikos 
Lietuvių Kongresą rugsėjo 
2 ir 3 dienomis Pittsburgh, 
Pa. Ši konferencija buvo se
niai laukiama ir planuoja
ma. Ji bus visų patrijotiniai 
nusistačiusių srovių, taigi 
bus visų lietuvių suvažiavi
mas. Tad plačioji visuome
nė, ypač draugijų ir orga
nizacijų vadai, valdybos, tu
rį kreipti rimto dėmesio, kad 
nusiųsti atstovus ir pada
ryti jį sėkmingu.

Ši konferencija turės ne
paprastos svarbos, siekiant 
Amerikos pergalės ir Lietu
vos išlaisviniihot*'f'ad, tegul 
neišsigąsta draugijos ir jų 
atstovai susidarančių^ kelio
nės išlaidų ir keletcs 
nedarbo, nes tai yra 
gyvybiniai reikalą*.

Lietuvoje žmonės 
jau prarado. Gi už

išrinkti atstovus, nes laikas 
jau neilgas, gi pasaulis bė
ga kartu su laiku atnešda^ 
mas visokių staigmenų ir 
nesuspėjančių nelaukia. Šio 
karo metu, išsispręs ir Lie
tuvos likimas. O pavojų yra 
daug. Tad. būkime gyvi.

E. S.

Daugiau apkaltinta
Chicagos kainų administ

racijos ofisas, kuris pradėjo 
naują žygį prieš gazolino 
“juodąją rinką” Chicagoje, 
pereitą ketvirtadienį ruošė 
kaltinimus dar prieš 175 ga
zolino stočių operatorius.

namas vertas $10,000, bet 
savininkas pardavė parapp 
jai už $8.500.

Reikia pažymėti, kad per
kant namą klsbonijai'-daly- 
vavo šie asmenys: kleb. kun. 
E. Krancevičius, parapijos 
trustisai — Juozas Bervai- 
nis ir Alekas Valutis. Pirki
mo dokumentai pasirašyti 
birželio 26 d. š. m.

DIENRAfiTLs vKAUGĄS, CHICAGO, ILLINOIS

LIGONINES VIENUOLE GELBSTI MOKSLUI

I

PIRKITE KARO BONUS!
1

Medus

DR. S. MEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

|

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely • atsitikimų akys * atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nu.i 10 ryto iki 6 vak 
Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 

šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

Sakoma, jog meduje ne
gali apsigyventi jokioje for
moje bakterijos.

I -

EXTRA! EXTRA!

Ii H
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Lietuvių parapijos 
pažanga

Binghamton, N. Y. — Šios 
kolonijos lietuviams vado
vauja jaunas, malonus ii 
darbštus klebonas kun. “E. 
Krancevičius, pranciškonas, 
kuris gimęs Utica, N. Y.

Naujo klebono vadovybė
je lietuvių parapija auga ir 
stiprėja.

Birželio mėn. parapija pii 
ko namą klebonijai prie pa'; 
bažnyčios. Namą nupirko 
nuo Petro Gendreno. buvu 
šio parapijos trust’- Tac

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Parapija labai gerai gy
vuoja. Neturi skolų. Bažny
čia yra labai gražioje vie
toje. Parapijiečiai yra duos- 
nūs ir nuoširdžiai remia, pa
rapiją. Daugiausia parapi
jiečių paeina iš Klovainių, 
Pušaloto ir Panevėžio para
pijų ir apskričių. Rap.

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
Seną

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

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

Vienuolė Anna Regina, Šv. Juozapo ligoninės vedėja, 
Pittsburgh, vartodama cellophone popierį, pigų refrigera- 
tor termometrą ir medinę dėžę išrado, kad gera yra oro 
palapinė kūdikiams. Rasta, kad tai yra tobulas išradimas. 
Šis išradimas yra dabar naudojamas keliose Pittsburgh 
ligoninėse.

AKT S EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

Laiškas popiežiui
Dubliu. — Liepos 23 dieną 

sužinota, jog ministeris pir
mininkas Eamon de Valera 
pasiuntė popiežiui Pijui XII 
užuojautos laišką po to, kai 
išgirdo, jog buvo bombar
duota Roma. Laiško smulk
menos dar nežinomos.

Kaltina keturias 
pakavimo firmas

Chicago, UI. — Pereitą 
ketvirtadienį kainų adminis- 
racijos ofisas prašė federa
linio teismo dėl paruošimo 
bylos prieš keturis smulkius 
Chicagos pakavimo namus. 
Sakoma, kad ten buvo veda
ma “juodoji iraka” avienos 
ir baronienos.

A 3

dienų 
mūsų

Prie karo laimėjimo prisi
dėsime pirkdami karo bonus | 
ir štampas.

j

Telefonas SEELEY 87(50

AUKŠ
ČIAU

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

BERLAND'S
MAUTO* I» SIENOMS 

I’OPIERŲ 
KRAUTUVĖJE

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa--, 
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdam 
galų.

STIKLAS — BRlšIAI 
POP1KKĄ APKARPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
Phone: CANAL 4866

Jaunuoliai, kurie neririimami 
karo aviacijos skyri” ’š priešas 
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

OR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARd* 4787 
Namų teL PROipect 1930

turtą 
laisvę 

pasirengę gyvastį atiloti. 
Ir mums niekas nebeturi bū
ti persunku ar perbrangu. 
Visos draugijos paskubėkite

t

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY t

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

įįZ)

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
■urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo ! —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3238 80. HALSTED 81.

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 VVest 66th Place 

Tel. EEPublic 7868

Tel YARd* 2246

DR. G, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

SkoĮiųam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
V

TeL CANal 0257
Rez. teL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS; 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Ori O vaL vakar*.

Skelbki tės “Drauge”.

r-

6

n

dėl
19 4 3

I

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

Ofiso tel. V JR gini a 0036 
Rezidencijos teL: EEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR

4157 Archer
CHIRURGAS

Avenue
5—8:30 P. MOfiso vaL: 1—3 Ir

Trečiadieniais pagal sutartį

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
,1 ______

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ts 
25 metų patyrimas —

■—
Tel YARd* 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

TeL YARd* 5921.
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8'3C
756 VVest 35th Street

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS OR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDiray 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki * 
vaL popiet ir nuo 7 du 3:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 14.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniet,

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
Ištaisa

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

r/z- IIBERAI f APMINGA

Ybu
Can
Be
S u ra
of 
Safety

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vl«n* pora aklu Tlaam gy- 
▼•ninaul. Saugokit* )aa leisdami 
l*eg«amlDuoti Jai moderniiklauaia 
metodą, kuria regėjimo mokalaa 

gali «utelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
T1M akiq įtempimą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

I

Telefonas ĮLEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VIRglnl* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Tračiad. ir Sakm. tik auKtAriua.

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PenkL, fieštad. 8:30 iki 9:30 v^r. 
Sekmadieniniu pagal nialtarimĄ.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to.

ir
Ua
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Alaska ir karas
Rašo Kun. A Briška

Alaska ateityje
Iki šio karo menkai ap

gyventa Alaska mažai bu
vo žinoma; Kaip U. S. val
džia, taip ir piliečiai maža 
dėmesio kreipė į šią šalį. 
Bet dabartinis karas visus 
užįdomavo. kad po karo A- 
laska užims svarbią vietą 
pasaulyje. Alaska pilna že
mės turtų, kurie, galima sa
kyti, dar nepajudinti.

Kilus karui jau pastaty
ta ir dar statoma didžiau
si ir geriausi aerodromai, 
kurie po karo bus vartoja
mi žmonių gerovei. Žinomas 
dalykas po karo daug bus 
pasikeitimų. Ir lėktuvai už
ims svarbiausią susisiekime 
vietą. Alaska randasi pašau-. 
lio viduryje. Iš Fairbanks į. 
New York 3.500 mylių, iki 
Tokyo' — 4,100 mylių, iki1 
Maskvos — 4JOO. iki Lon
dono — 4,150 ir iki Berlyno 
— 4,260 mylių.

lyg tikrus miestus. Kur pir
miau buvo dykumos, neap
gyventos vietos, šiandie tro
besiai tęsiasi per daug my
lių. Dėlto Alaskos gyvento
jų daugumą šiandie sudaro 
kariuomenė. Alaskoje ran
dasi jaunimo iš įvairių U. 
S. valstybių. Atvykę iš šil
tųjų valstybių, kaip Alaba- 
ma, Florida, Texas labai ste 
bejosi sniegu ir ledynais, ką 
pirmą sykį savo gyvenime 
pamatė. Alaskos gamta pa
darė jiems didelio įspūdžio. 
Kai kurie jau ir dabar ant 
tiek šią šalį pamėgo, kad 
po šio karo žada čia sukur
ti savo šeimas ir apsigy
venti.

Alaskos lakūnai turi bū
ti geriausi savo darbo sri
ties žinovai. Alaskos lakū
nams gręsia pavojai iš visų 
pusių. Ruošiantis į kelionę 
jie aprūpinami maistu ir 
šautuvu, kad, nepasiekus 
skirtos vietos nusileidus bū
tų galima turėti maisto ir 
apsiginti nuo žvėrių. Daž
nai lakūnai nusiskundžia ir 
oro srovių žiaurumu. Sako, 
kad ta priežastis sudaro pal
voj ingLausį Alaskoje ir jos 
apylinkėse skraidymą. Aleu
tian salyne oras yra bloges
nis. Ten daug ugniakalnių, 
kurie iškilę 8,000 pėdų aukš
čio. Miglotame ore jų ne
galima matyti. Dažnus lie
tūs, audros ir smarkūs vė
jai Aleutian salyne papras
tas dalykas. Visokie galimi 
nauji išradimai pritaikina
mi lėktuvams, kad šiek tiek 

(Nukelta į 4 pusi.)

IHHMUKBmnoLBTis draugas, emgroo,

rodromo, iš kurio galėtų 
milžinai bombonešiai pakil
ti ir nusileisti.

HELP WANTED

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

VAUGHAN AND BCSHNELL
2114 Carroll Avė.

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

į

1

Kas atsitiks su karo 
lėktuvais

Lėktuvai Alaskos
padangėse

Kadangi Alaskoje labai 
mažai prieš karą buvo ke
lių (toji padėtis dar ir da
bar mažai pagerėjo), o yra 
daug ir tokių vietų, kad ir 

į prie geriausių norų negali
ma kelio pravesti, tad susi
siekimas atliekamas lėktu
vais. Alaskoje buvo ir yra įūi, sveilatj ligai, o sielą

Girtis negražu nei žmo
nėms, nei Dievui. — M. Peč- 
kauskaite.

Girtuoklis už degtinę ati
duoda : pinigus smuklinin-

įvairios rūšies dydžio lėk
tuvų. Net tolimiausių už
kampių eskimosų vaikai, ku 
rie niekuomet nėra matę ge- | 
ležkelio, stebisi. ,

velniui.

ka

Šiandie ( daug yra paga- 
minta milžiniškų karo lėk
tuvų, ir dar gaminama. Nuo
latos milžiniškų dirbtuvių 
kaminai rūksta. Tai ženk
las gamybos kariškų pabūk
lų. o jų tarpe pirmą vietą 
užima lėktuvai. Aiškus da
lykas, kad visi lėktuvai ne
bus sunaikinti. Daug jų liks 
sveiki. Kai kas klausia, kas 
atsitiks po šio karo su tais 
milžinais lėktuvais? Po
ro manoma juos panaudoti 
susisiekimui, šiandie žmo
gui iš U. S. į Alaską nu
skristi kainuoja $200.00 ir 
daugiau. Priklauso kur 
skrendama. Po karo tą pa
čią kelionę bus galima at
likti už $100.00 ir mažiau. 
Tad visi karo lėktuvai bus 
naudingi pakėlimui šalies 
gerovės, pasaulinės preky
bos ir tarnaus visiems ki
tiems žmonijos reikalams. 
Po karo mažai žinoma A-
laska spėjama virs pasauli-' 
nio susisiekimo centru, di
delio judėjimo, pramonės ir 
prekybos šalimi. Jau ir da
bar netoli milžiniškų aero
dromų, kur buvo visai men
ki miesteliai, pradeda spar
čiai augti ir juose diena iš 
dienos reiškiasi didesnis gy
vumas. Po karo atsilankę 
žmonės į Alaską ir pamatę, 
kad 
bus 
kur 
liks.
paukščiai, žuvys gali gyven
ti, bet ir žmonės.

Alaskoje lėktuvais kelio
nės yra daugiau išvystytos, 

I negu pačiose U. S. Alasko-Į 
je žmonės lėktuvais keliau
ja, kaip mes gatyėkariais 
arba traukiniais. Ilgesnės 
šunimis kelionės pradeda iš
eiti iš mados. Lėktuvais nau 
dojasi seni ir jauni, eskimo- 
sai ir baltieji žmonės, val
dininkai, žvejai, pirkliai ir 
kas tik gyvas. Taip jau ir 
visokia medžiaga perneša
ma ^cru. Įvairūs įrankiai, 
mašinerijos, aliejimf“ ką 
tik galima įkrauti j lėktuvą, 
viskas jais pristatoma į pa
skirtas vietas. Lėktuvai A- 
laskos gyventojams ne nau- 

•jas dalykas. Jie per daug 
metų yra matę mažus lėk
tuvus, bet niekuomet nebu
vo matę .tokių, kokius da
bar kariuomenė naudoja. 
Dabar diena iš dienos gy
ventojai mato milžiniškų 
lėktuvų. Mažieji vietos žmo
nių reikalams lėktuvai ga
lėjo pakilti ir nusileisti bet 
kur, bet milžinams karo lėk 
tuvams buvo reikalas turė
ti gerai įrengtas aerodro
mas ir patalpos. Iki tol A- 
laska neturėjo tinkamo ae-

-----------

Defense Fabrikas
Nori Tuojaus

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

DOLE REFRIGERATING CO.
5910 N. Pulaski.

DIDELIS
Budriko Moderniška Krautuvė

Pasirinkimas
Namams Reikmenų^-Gerų Bal
dų, Parlor Setų, Miegamo Kam
bario Setų, Lovų, Springsų, Ma
tracų, Pečių Radijų, Karpetų, 
Deimantinių Žiedų, Rankinių 
Laikrodėlių ir Rekordų.

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

i

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

Tel. Calamet 7237

ANNEX—Antra Krautuvė
3409 So. Halsted Street

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO 
PROGRAMAI:

WCFL, 1000 kil., Nedėlios vaka
re — 9-tą valandą.

WHFC, 1450 Kil., Ketvergo vaka
re — 7-tą valandą.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

“DRAUGAS” HELP YVANTF.D 
ADVERTISING DEPAHTSfENT 

127 No. Dearbom Street 
Tę4. RANdoiph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

REIKIA DARBININKŲ 
Painto ir varnišio dirbtuvėje; 
vai. darbo savaitėje. 60c į 
pradžioje; pakėlimas algos po 
mo mėnesio; laikas ir pusė 
viršlaikį virš 40 vai. Matykit 
Husted. '

BARRETT VARNISH CO.
1532 S. 5001 CT. CICERO, ILL.

50 
vai. 
pir

ui 
Mr.

HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

MERGINOS
PRITYRIMO NEREIKIA 
NUOLATINIS DARBAS 

GERA ALGA 
MĖNESINIS BONUSAS 
TIK DIENOS DARBAS

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 POTOMAC

PANTRY MERGINI’
Prityrusių, rengime saladų; reikia 
lėkščių plovėjų ir bus boys. Gera 
alga.
IACQUES FRENCH RESTAURANT 

900 N. Michigan Avė.

MOTERYS

REIKIA ,
Vyry ir Motery 

Apvalymo darbui 
Naktimis 

Pilnam ar trumpam laikui 
Duosni alga

HARRIS TRUST 
AND SAVINGS BANK 

115 W. MONROE—ROOM 814

UŽ

Turret Lathe Operatorių
KARO DARBUI

PRADINĖ ALGA I’Ž 60 VALANDŲ 
SAVAITĘ:

Dienomis—$70.70 su
bonusu:

Naktimis—$84.70 su
bonusu.

Turi mokėti sustatyti
Puikios darbo sąlygos. derąs pro
gos pakilti. Bus ir po-karinio pas
tovumo.

VANDERCOOK & SONS
900 N. KILPATRICK

PLASTIC
MOLDERS

SVARBIAM APSAUGOS 
PROGRAMUI

ŠIAURĖS VAKARUOSE 
VEITERKOS

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

OLYMPIC COMMISSARY
302 S. CANAL

TARNAITĖS I.R 
VALYMUI MOTERYS

TAT TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystės. Atsišau
kite prie Housekeeper.

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

PARDAVIMUI

produkcijos 

produkcijos

savo darbą.

PATYRUSIŲ IR MOKINIŲ 
UŽSIDIRBSITE MOKINDAMIES 

PRADŽIOJE PO 70c 
PATYRUSIEMS PO 85c 

VIRŠLAIKIO 
100% KARO DARBAS 

HARRY DAVIES 
MOULDING CO. 
1428 N. Wells St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

4 fletų apartmentinis namas ant 
kampo 66-tos ir Fairfield Avė. Mo
derniški įrengimai su tabietop gas 
rangės, elektriniais šaldytuvais ir 
taip toliau. Kreipkitės prie savinin
ko telefonu: PROSPECT 3078.

BATŲ TAISYTOJAI
Nuo 20 iki 65m. amžiaus. Paieškoma 

Gera alga ir nuolatinis darbas.
S & N Sales Co.

565 W. Roosevelt Rd.

MILLING MAŠINŲ 
DARBININKAS

Su nemažiau 5 metų prityrimu. 
Nuolatinis darbas jei tiksi.

THE AMERICAN PERFORATOR
COMPANY

625 W. Jackson-^Hay. 1730

ARC WELDERS

TURI ATLIKTI LAIVYNO 
BANDYMUS

Lion Mfg. Corp. 
100% karo fabrikas 

REIKIA TUOJAUS 

Brown and Sharpe 
Set-up darbininkų 

Opereiterių 
Ir mekanikų 

Toolšių išdirbėjų 
Tool eutter-grinders 

Cutter & flat tool 
Grinders 

Insuectors 
irgi 

Neišlavintų Vyrų 
abelniems mašinšapės 

darbams mūsų švariame 
moderniškai įrengtame 

fabrike.
KREIPKITĖS TUOJAUS: 
LION MFG. CORP.

2640 BELMONT

SCREW MAŠINOS OPERATORIAI 
Warner - Swasey, prityrusių. 100% 
Defense darbas, gera transportacija 
su overtime dienomis ar naktimis. 
Matvkite: Mr. Holther.
Nat’l Stampin" and F.lectric AVorks 

3212 W. Lake — Kedzie 2968

MOTERYS
IR MERGINOS

STOKIT Į
KOVĄ DABAR!

Patyrimas Nereikalingas
SVARBUS KARO DARBAI

$29.00 į savaitę laike mokinimo. 
48 vai. į savaite, siūlom liberalius 
bonus ir įsidirbimo proga. Dieną 
ir naktį šiftai. šviesios ir links
mos aplinkybės. Nėra sunkaus 
darbo. Malonėkit atnešti gimimo 
ar krikšto liudijimus dėl prirody
mo pilietybės.

OFISAS ATDARAS KASDIEN
9 ryto iki 6 vak.

PRECISE DEVELOPMENTS
28 N. Loomis St.

Kiniečiai sunaikino 
daug japoną tvirtovių 
Chekiange

CHUNGKING, Kinija, lie
pos 25 — Kiniečių kariuo
menė Chekiang provincijoj 
pasekmingai atakavo japo
nų laikomas pozicijas į 
šiaurę nuo Yuhang, kur jie 
sunaikino apsigynimo punk
tus ir susisiekimo linijas. Į 
šiaurvakarius nuo Haining, 
kiniečiai sunaikino tris prie
šo barakus ir daug įsistip- 
rinimų, ir užmušė daug ja- 

i ponų kareivių.

CO. ■

IRGI REIKIA

WELDERS PAGELBININKŲ 
CHIPPERS 
SNAGGERS

ABELNŲ WELL FABRIKO 
DARBININKŲ

(2700 WEST — 3200 NORTH)

Elektrikinių motorų taisvtojo :r pa- 
gelbininko — irgi mašinisto ar ma
šinisto pagelbininko ' svarbiam karo 
darbui. Gera alga su ligos apdrauda 
veltui. I
Ther Electric and Maciiine AVorks 

17 So. Jefferson.

MERGINŲ — MOTERŲ
SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
55 centai į valandą pradžiai 

Patvrimo nereikia
Mes išlavinsime kaipo: 

Armature Winders 
SOLDERERS 

TESTERS 
ASSEMBLERS 
INSPECTORS '

FRACTIONAL MOTORS CO. 
1501 N. Halsted

Esate Patenkinti?
MAŠINŲ MOKINIŲ

NEREIKIA PATYRIMO Ar Dirbate?
HIBBARD’S

Moderniškas Karo Fabrikas
Puiki transportacija. Ant vietos 
valgykla. Žemos maisto kainos.

PATVIRTINTAS KARO DARBŲ 
KOMITETO MOKESTIS.

Jei dirbate karo darbą nesikreipkit.

Išmokite dirbti prie Vertical Tur- 
ret Lathe — Blanchard Grinders 
— Horizontai Boring 

mašinų smulkiems
SAMDYMO OFISAS 

nuo Pirmadienio iki 
nuo 8 ryte iki 6

Mill ir kitų 
darbams.
ATDARAS 
šeštadienio; 
vakare.

Danly Machine

IEŠKO

VYRŲ
STOCK DARBAI

SHIPPINGROOM DARBAI

IŠKRAUTI VEŽIMUS
ABELNIEMS DARBAMS

VIRŠLAIKIS VIRŠ 40 VALANDŲ 
NEREIKIA PRITYRIMO IR BET 

KURIO AMŽIAUS.
I

Nuolatinis darbas. Progos pakilti.
Bus po-karinis darbas.

MERGINOS 
MOTERYS 
Prityrimo nereikia;

Lengvas darbas.
Gražiame, šviesiame fabrike 

SVARBUS KARO DARBAS 
Atsineškite gimimo liūdymus

Majestic Radio
& Television Corp.

2600 W. 50th ST.
Atidaryta kasdien 8 vai. ryte 

iki 5 vai. vakare.
daugelyje vietų geriau 
galima gyventi, negu 
kitur. Jie tenai pasi- 
Alagkoj ne tik žvėrys, 

I

I1
Šiaurinėje dalyje reikėjo 

susidurti su kitokiomis kliū
timis. Čia žemė amžinai su
šalusi. Paviršutinis sluoks
nis apaugęs samanomis. Va
sarą tas sluoksnis šiek tiek 
atšyla. Tad dedant pamatus 
lėktuvų stotims, reikėjo tas 
visas kliūtis nugalėti. Ir jos 
buvo nugalėtos taip, * kadį
šiandie Alaska karo atžvil-i 
giu visai atrodo kitaip, ne
gu prieš trumpą laiką. Kad 
ir reikėjo daug kliūčių nu
galėti, bet šiandie Alaska ir Į 
Aleutian salynas yra gerai 
apginkluotas. Karei vinių 
tiek daug, kad jos sudaro

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Specialties, Ine.
2100 S. 52nd AVE.-CICERO, ILL.

KREIPKITĖS:

Hibbard, Spencer,

HURLEY MACHINE CO.
GREITAI REIKALAUJA

MOTERŲ DIRBTI ĮVAIRIUS FAB- 
-------------- PRTTY- 

FABRI- 
GERA

Labai geros rOAlea moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPtES CLOAK and BRIDAL SHOP 
1711W. 47th Street TeL Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

VYRŲ
100% KARO DIRBTUVEI

Patyrimas Nereikalinga. 
ATSIŠAUKIT ŠIANDIEN 

PRADĖSIT RYTOJ 
(Synthetic Rubber)

MOLDERIŲ 
DARBININKŲ 

Material Handlers 
48 iki 60 vai. savaitė. 

Laikas ir pusė po 40 vaL

VICTOR GASKET CO. 
5750 Roosevelt Rd.

Platink įdomiausią dieu* 
raštį “Draugas”.

Bartlett 8č Co.
211 E. North Water St.

HELP WAN’TF.D — MOTERYS

VEITERKŲ 
REIKIA

Gera Mokestis
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos
MATYKIT MJSS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Statlon

RIKO
RIMO.
KAS.
ALGA.
Dirbančios svarbius karo 

pilnu laiku neatsikreipkite 
Atsineškite pilietybės liūdimus.

Samdymo ofisas atidarytas
Nuo pirmad. iki šeštad. tarp 8 

vai. ryte ir 4:30 popiet.
DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ
2145 S. 51th Avė.—Cicero, IIL 

OPERATORĖS
Patyrusios prie siuvimo moteriškų 

drabužių.
Kreipkitės tuojaus: 

Greenstein Dress Co.
325 West Jackson Blvd.

DARBUS. NEKEIK 
MODERNIŠKAS 

YRA VIRŠLAIKIO.

darbus

Jei kelias į Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 

darbui, pagelbėti vaikučius, nereikia neieško DieVO, UOS ji tūri 
virti, gražūs namai, gera alga, ga- ’
lite nakvoti ar parvažiuoti. Telefo- saVVie. (VI. PntwsL 
nuokite: DORchester 4398. v i. i uivp;,

Mergina ar moteriškė namų ruošos

bombavo Crele salą
KAIRO, Egiptas, liepos 

25 — Suvirš 100 anglų ir 
graikų karo lėktuvų dienos 
metu puolė vokiečių karei
vines, amunicijos krovinius, 
radio stotis ir apsigynimo 
parimtus Crete saloje, tuoj 
į pietus nuo pačios Graiki
jos. Apart tų taikinių, lėk
tuvai taipgi bombavo prie
šo aerodromus ir įvairias 
dirbtuves.

Tai buvo vienas eilės puo
limų Kryto salos, iš kur są
jungininkai gali pulti pačią 
Graikiją.

Prigėrė besigelbėda
mas iš degančio namo

SHARON, Pa., liepos 25 
— Šokdamas per langą de
gančio namo, vakar, Teodo
ras Survilas, 51. įšoko į 
vandens rezervuarą ir pri
gėrė, o Julia „Kvederienė, 
56, mirtinai apdegė. Gaisras 
visiškai sunaikino namą 
Brookfield miestely, Ohio.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, na 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Tikrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land.
PIRKITE KARO BONUS!
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Motinos ir darbai
Albany, N. Y., vyskupas Edmund F. Gibbons, per 

savo diecezijos kunigus kreipėsi į katalikes moteris, 
prašydamas, kad jos užimtų dirbtuvėse tas vietas, ku
rias paliko vyrai, išeidami į U. S. kariuomenę. Tačiau 
jisai štai ką pabrėžė:

‘‘Moterys, kurios turi mažus vaikus, neprivalo eiti 
į tuos darbus... Tokios moterys daugiau pasitarnaus 
savo krašto karo pastangoms, jei prižiūrės 3avo šei
mą ir rūpinsis jos gerove, nes šeima yra pagrindas 
bet kurios tautos”.

Aišku, kad taip. Apgailėtina yra padėtis tokių ma
žų vaikų, kurie auga be motinos priežiūros. Bent tuo 
tarpu dar pakanka fabrikų darbams bevaikių moterų 
ir merginų. -

Baisi kova virš Jūrų

Japonai apšaudė plūduriuojanti lakū
ną mariną, jis narstė po vandeniu

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

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

Kun. J. Valantis jui 60 metų
Šv. Juozapo parapijos Waterbury, Conn. klebonas 

kun. Valantiejus, LKFSB žiniomis, liepos 26 d., susi
laukia 60 metų amžiaus sukakties. Tasai nuoširdus lie
tuvis darbuotojas gimęs 1883 m. liepos 26 d. Butkaičių 
km.. Eržvilko par. Pradžios mokslus ėjo Lietuvoje. A- 
merikon atvykęs mokėsi La Salette kolegijoje, vėliau 
Šv. Tomo parengiamojoj seminarijoje ir pagaliau Fri
burge, Šveicarijoje. Kunigu įšventintas 1914 m. lapkr. 
20 d. Yra buvęs vikaru Ansonijoje airių par., šv. Tre
jybės par. Hartford. Conn. ir šv. Juozapo par. Water- 
tury. Conn. Čia klebonauja jau nuo 1919 m., gražiai 
tvarko parapijos reikalus, yra Lietuvių Kunigų Vieny
bės narys ir nuoširdžiai remia Lietuvos reikalus.

Jubiliatas yra pastatęs didžiausią ir puošniausią lie
tuvių. parapijinę pradžios mokyklą Amerikoje, kuria 
lietuviai tikrai gali didžiuotis. Į šią mokyklą ir kitus 
parapijos reikalus jis labai daug darbo ir širdies įdeda.

Kalbant apie mokyklą, pravartu bus priminti, kad 
kun. Valantiejus yra daug prisidėjęs ir darbu ir au
komis prie įsteigimo Marianapolio kolegijos, Thompson, 
Conn. Be to, gerb. Sukaktuvininkas yra labai duosnus 
lietuvių katalikų spaudos rėmėjas. Pats priklausyda
mas veik prie visų mūsų lietuvių katalikų centralinių 
organizacijų, jis yra stambus jų šulas ir veikėjas.

Dar daug laimingų metų ir pasisekimo mielam ir 
brangiam jubiliatui!

Vis lik didelis skirtumas
Vienas mūsų skaitytojas ir bendradarbis mums pri

siuntė keletą pastabų, kuriomis, rašant šį straipsnį, 
mes pasinaudojome.

Kai “maskoliai iš Vilnies” kvietė lietuvius prie Da
riaus ir Girėno paminklo, birželio 12 d., tai susirinko 
tik apie 70 žmonių, o kuomet lietuviai pakvietė lietu
vius prie to paties paminklo, liepos mėnesio 17 d., tai 
susirinko, pačios Vilnies pranešimu (liepos 19 d. laido
je) apie 7 tūkstančiai žmonių, šitos' skaitlinės aiškiai 
parodo, kokią jėgą Chicagoje turi tarpe lietuvių mas- 
kolbemiai, ir kokią jėgą turi tikrieji lietuviai. Propor
cija yra: vienas prieš šimtą.

Šita proporcija -visai tiksli. Amerikos lietuvių tarpe 
nerasi ir su didžiausiu žiburiu daugiau kaip vieną nuo
šimtį tokių, kurie stotų prieš Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. -
IŠGAMOS ŠĖLSTA

Lietuvių tautos išgamos tą mato ir todėl pradeda lįsti 
lietuvių tarpan, kad ten galėtų savo niekšystę paslėpti 
ir vienam-kitam priešlietuviškų melagysčių papilti. Vil
ku būdamas, vilku ir palieka, nežiūrint koxią maską 
(kaukę) jis užsidėtų, eidamas į ne savo būrį; komu
nistiniai fanatikai, pasilieka fanatikais, nežiūrint kur 
jie bebūtų ir ką bečiulbėtų — jie pasilieka rusiškais 
vilkais.

. . L 1*

LIETUVIAI BUDĖKIM
Jeigu Amerikos lietuviai apsileisime ir išgamas savo 

tarpan įsileisime, tai vėliau patys labai brangiai užsi
mokėsime. Su išgamom lietuviams yra nepakeliui; jie 
teeina ten, kur jie priklauso, o mes eikime ten, kur 
mes priklausome. Tada žinosime, kad esame švarūs — 
nesusitepę priešamerikoniškumu ir priešlietniviškumu.

.Sveikatingumo reikalai
Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 180,000 gydyto

jų. Šių metų pabaigoje apie šimtą tūkstančių gydytojų 
bus pašaukta aptarnauti ginkluotąsias jėgxs. Civili
niams žmonėms gydyti liksią maždaug apie aštuonias
dešimt tūkstančių gydytojų.

Yra nusiskundimų, kad gydytojų pašaukimas į ka
riuomenę eina gana neplaningai ir nelygiai. Kai kurie 
rajonai lieka be gydytojų ir dėl to tai sudaro pavojų 
visuomenės sveikatingumui. Karo vyrų jėgų vadovybė 
padarė atitinkamų žygių, kad šį svarbų reikalą, lie
čiantį žmonių sveikatingumo dalykus, pakreipti tiks
lesne ir lygesne kryptimi.

SPAUDOS APŽVALGA 1 
k *
Apie busimąją konferenciją

“Darbininkas” savo svarbiame editoriale duoda nuo
širdų pritarimą Amerikos lietuvių konferencijai, kuri 
bus rugsėjo 2 ir 2 dienomis, Pittsburgh, Pa. šis Užsi
mojimas esąs daug kuklesnis, negu šaukti visuotinąjį 
seimą. Apie tai rašo:

“Tai jau daug kuklesnis užsimojimas, žadąs būti 
naudingu jau vien dėlto, kad jį; šaukia Amerikos Lie
tuvių Tarybos Prezidiumas. Tai autoritetinga grupė, 
turinti visų susipratusių lietuvių pasitikėjimą. Ofi
cialumo atžvilgiu A. Lietuvių Taryba neturi tekni- 
kinio Lietuvos reprezentacijos pripažinimo, bet kai
po išeivijos reprezntacija ji turi stambų moralinį svo
rį ir šiais sunkiais laikais gali daug gero Lietuvai 
padaryti. Iš konferencijos galima lūkuriuoti suvie- 
nodyjimo tų priemonių, kurių turime imtis Lietuvai 
išgelbėti. Rūpintis tai mes daug rūpinamės, bet dirb
ti ir aukoti tai tur būt iš visų čia esamų tautų ne
paslankiausi. Konferencija gali parūpinti reikiamą 
akstiną aktingesniam veikimui ir pastūmėti mūsų 
pastangas į tikslias vėžes.”

TEKALBA STATISTIKA
Toliau, atsakęs į kai kurių kitų laikraščių padarytus 

konferencijai pasiūlymus, “Darbininko” redaktorius 
duoda tokių patarimų: •

“Bet mes amerikiečiai galime ir turime surasti 
priemonių, kaip sėkmingiau ir greičiau nacius nuga
lėti. Gi priemonės pačios siūlosi. Jos labai papras
tos: padėti Amerikai karą laimėti, perkant karo bo
nus ir organizuojant legijonus. Organizuoti legijonų 
mes nesuskubome. Dabar jau nebe laikas. Bet Ame
rikos armijoj kovoja desėtkai tūkstančių lietuvių. 
Kodėl gi nesudaryti jų statistikos ir nepaskelbti an
glų spaudoj, kad tiek ir tiek lietuvių lieja kraują už 
tautų laisvę? Tam tikslui išrinktoji komisija galėtų 
be ypatingų sunkenybių padaryti ankietą bei krivulę 
per parapijas, kurios visos be išskirties veda karei
vių sąrašą. Statistika greitu laiku būtų sudaryta. Taip 
pat ir su karo bonais. Lietuviai perka juos milijo
nais. Sutraukus juos j krūvą, pasirodytų, kad lietu
vių išeivija deda desėtkus milijonų ant laisvės au
kuro... Suskaičiavimas bonų būtų daug painesnis da
lykas, negu karių statistika. Bet verta ir čia pasidar
buoti, kad gautume ko daugiausia davimų įrodyti, 
jog ir lietuvių tauta nusipelnė teisę naudotis Atlanto 
Čarterio pažadais.”

Nekartą jau esame skaitę 
apie baisųjį ašjes kareivių 
žiaurumą Europoje ir Pietų 
Pacifike. Ne taip senai įvy
ko šiurpus vaizdas jūrose.

Du drąsūs Jungtinių Ame
rikos Valstybių lakūnai ma
rinai kovose prieš japonus 
liepos 11 d. buvo numušti į 
jūras. Lakūnai plūduriavo 
jūrose. Japonai nusileidę že
miau šaudė į lakūnus, steng
damiesi juos pribaigti. Ma
rinai neturėjo apsigynimo 
priemonių, jie galėjo tik 
narstyti po vandeniu, kad 
tokiu būdu išvengus priešo 
šūvių.

Lakūnai buvo Cpt. James 
E. Swett iš San Mateo, Cal., 
ir lst Lt. Harold Segal iš 
Long Island City, N. Y. Abu 
nusileido su savo lėktuvais 
į jūras. Jie nešoko parašiu
tais, nes bijojo, kad japonai 
juos apšaudys.
PASIŽYMĖJĘS LAKŪNAS

Kada Swett nusileido į jū
ras, japonai per 15 minučių

apšaudė skęstantį lėktuvą ir 
pilotą. Iš visų amerikiečių 
lakūnų Pietų Pacifike Swett 
yra numušęs daugiausia 
priešo lėktuvų — 12. Kada 
japonai šaudė į Swett, jis 
vis narstė po vandeniu ir iš
vengė priešo kulkų. Jis pri
plaukė prie krašto mažos 
salos kur savo parašiute 
miegojo. Ryte buvo išgelbė
tas.

Capt. Swett pasakoja, jog 
jis puolęs ginti Segal, kuris 
degančiu lėktuvu leidosi į 
jūras. Jis numušė du priešo 
lėktuvus, tačiau kitas prie
šas, kurio nepastebėjo, puo
lė jį ir numušė jo lėktuvą 
jūron. Tada išlindęs iš lėk
tuvo pradėjo narstyti jūro
se. Tiek narstė, kad pritrū
ko oro ir manė, kad plau
čiai jam plyš.

Balandžio 7 d. Swett nu
mušė pirmus septynis japo
nų lėktuvus, kuriuos buvo 
sutikęs, tai nepaprastas at- 
sižymėjimas.

rai nieko stebėtino ir nepaprasto, kada matai rusą 
besidarbuojantį dėl Rusijos reikalų ar net karštai dir
bantį komunistų partijai.

PARSIDAtfcLTAI RUSŲ IMPERIALIZMUI '
“Tai grynai rusų tautos reikalas. Bet tikrai Tceis- 

ta, kad būriai mūsų brolių lietuvių, dėka melagingos 
ir apmokamos rusų propagandos, tapo didžiausias 
rusų imperialistinės politikos rėmėjais, ir rusų tau
tos reikalų apaštalais.

“Nejaugi tie mūsų tautos vaikai tiek yra rusų pro
pagandos apglūšinti, kad nesupranta dirbą svetimos 
valstybės, nuo daugelio šimtų metų besitaikančios 
mūsų tautą pavergti, naudai. Užsikrėtimas bolševiz
mu dalies mūsų tautos išeivijos Amerikoje, tai viena 
iš didžiausių mūsų tautos nelaimių, darančių begali
nę skriaudą ir gėdą mūsų tautai.

TAUTOS REIKALŲ IŠDAVIKAI
“Dar kiek galėjo savo sąžinę suraminti mūsų ko

munistai, kol jie tarėsi dirbą komunistų partijos, o 
per ją ir darbininkų klasės gerovei. Šiandien ir tam 
paskutiniam pateisinimui išnykus, mūsų lietuvių dar
bas komunistų partijoje, kaipo Rusijos imperializmo 
įrankio, yra gryniausia savo tautos, reikalų išdavys
tė ir aukščiausio laipsnio niekšystė.

“Laikas būtų jau mūsų komunistams apsigalvoti ir 
mesti tą negarbingą tarnybą svetimam imperializ
mui, besitaikančiam praryti mūsų tautos laisvę, dėl 
kurios tūkstančiai mūsų tautiečių yra gyvybę paau
koję, bekovodami su tais pačiais rusais jau iš seno 
pagarsėjusiais svetimų žemių grobikais.

Šiomis dienomis Montrealio, Kanados, vyriausiojo 
teismo narys Loranger padarė įsidėmėtiną pareiškimą. 
Anot jo. Quebeko provincijoj persiskyrimas šeimoje ga
limas tik tuomet, jei numiršta arba vyras arba žmona. 
Bet nekitaip. Quebeko įstatymai moterystę pripažįsta, 
kaipo civilinį ir religinį kontraktą.

Rusų nacionalizmas ir komunistai
“Liet. Žinios” rašo:

“Šiandieną, kada komunizmo idėjos nyksta pačioje 
jo tėvynėje Rusijoje, dar greičiau tos idėjos turės 
išgaruoti iš galvų užsienio komunistų. Tuos kurie 
paliks dirbti komunistų partijoje užsienyje, turėsi
me laikyti tik paprastais Rusijos agentais, gaunan

čiais už savo darbą tam tikrą atlyginimą.
“Beabejo laikinai komunistų partijoje užsienyje 

bus ir tokių žmonelių, kurie tarnaudami Rusijos im
perializmui. manys tarnaują komunizmo idėjai. Tik-

PAUKŠTIS PAŽADINO 
IŠ MIEGO 4 U

Lt. Segal pasakoja, kad 
jis kartu su Capt. Swett 
puolė didelį priešų būrį. Abtt 
lakūnai priešus gerokai ap
šaudė, — penkis jų lėktuvus 
numušė į jūras. Priešas bu
vo daug ąkaitlingesnis, to
dėl pagaliau numušė abu 
marinu į jūras.

Segal sakosi f jūras leidę
sis 100 mylių per valandą 
greitumu. Jis išlipo iš lėk
tuvo ir irės gumine valtele’, 
kurioje ir užmigo. Jūrų 
paukštis (Albatross) nusi
leido ant jo kojų. Jis ttiojau 
paukšti čiupt ir nusuko gal
vą. Kada spaudė už gerklės, 
keturios žuvytės iškrito. Sė- 
gal paukštį laikė mėsos at
sargai, nes nežinojo ar ilgai 
teks plūduriuoti.

Ryte karo laitas (dėštro- 
yeris) jį išgelbėjo.

Pr. Jaflčius.

Alaska
(Tęsinys iš 3 pusL) 

sumažinus 
pavojus. 
Amerikos 
išmušus, 
imperiją,
sprendžiamieji 
šiai.
žymių lakūnų

Jau prieš ĮG pietų,

gręsiančius jiems 
Iš Aleatian salų 
lakūnai, valandai 
daužys Japonijos 
Prie šių salų eis 

šio karo mū-

parėiškiiri&i
, kadaJau p:

" ' daffilČp^sidej o bandymai 
'šūšsrektr'di^tiivąis Alasko- 
je, Hopkin ir kiti oriaivinin- 
kystės autoritetai pareiškė; 
kad Alaska oro kelionių at
žvilgiu ateityje užims pir
mą vietą pasaulyje. Tuo at
žvilgiu ji randasi pačiame 
pasaulio viduryje, kaip rato 
ašis. Kad taip yra, įrodė be
veik visi garsūs lakūnai, ku
rie skrido aplink pasaulį. 
Net pirmas kariuomenės su
rengtas skridimas 1924 m. 
aplink pasaulį ėjo per Alas- 
ką. 1931 m. Post pravedė 
savo kelionę per Alaską. 
Antrą sykį skrisdamas ap
link pasaulį 1933 m. taip gi 
skrido per Alaską. 1938 m. 
Hughes oro kelias irgi ėja 
per Alaską Visi jie buvo 
nusileidę Fairbanks’e pasi
imti kuro tolesnei kelionei. 
C. Bunnell, Alaskos univer
siteto prezidento, nuomone, 
Alaska ateityje bus vado
vaujanti stotis visam pa
sauliui.
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tautos pažibas — Oną Kas-
, • U < i

I

Kas girtybėj rūgsta, tam 
duonos trūksta.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Ši meno puota bus Civic Opera House spalių 3
ARTISTE IDEALISTE SAVO DARBĄ AUKOJA
A. A. KUN. DR. NAVICKO FONDUI

I

Liepos 22 d. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos kleboni
joje įvyko svarbas Chicagos 
Provincijos Kunigų Vieny
bės priešseiminis susirinki
mas, kuriame buvo svars
tyta ir nutarta eilė svarbių 
dalykų.

Tarp kitko buvo vienbal
siai netarta remti visomis
galimomis priemonėmis O- 
nos Kaskas ir Rapolo Juš
kos didžiulį koncertą, Civic 
Opera House, sekmadienį, 
spalių 3 d., 3:30 vai. popiet, 
kurio visas pelnas skiria
mas užbaigimui a. a. kun. 
Jono Navicko Fondo.

Onas Kaskas-Katkauskai- 
tė yra visiems Amerikos lie
tuviams žinoma kaip Metro
politan Operos pažiba — bal
so menininkė. Amerikos lie
tuviai jąja didžiuojasi ir 
džiaugiasi. Ji daro garbę vi
sai lietuvių tautai.

Palyginti, visai mažai lie
tuvių pažįsta Oną Kaskas 
asmeniškai. Ji verta lietu
vių tauto? pagarbos ir mei
lės ne tik dėl žavingo balso, 
kuriuo supažindino muzik os 
pasaulį su lietuvių tauta, 
bet, kas daug svarbiau, dėl 
savo taurios asmenybės ir• 
kilnios širdies.

Ona Kaskas yra pavyzdin
ga, praktikuojanti katalikė 
ir sąmoninga, nuoširdi lie
tuvė. 1939 m. ji specialiai 
vyko į Marianapolio Kole
giją, Thompson, Conn, ap
lankyti Tėvų Marijonų va
dovaujamą įstaigą. Matyda
ma ir įvertindama jųjų sun
kų darbą, užlaikant šią di
džiulę įstaigą, Ona Kaskas 
pati pasisiūlė sudainuoti 
koncertą Marianapolio Ko
legijos naudai, Worcestery- 
je. Koncertas kolegiją pla
čiai išreklamavo ir davė gra
žaus finansinio pelno.

Tėvams Marijonams pa
skelbus a. a. kun. Navicko 
Seminaristo ir Kolegisto 
Fondus, Ona Kaskas, kuri 
buvo velionio nuoširdus prie- 
telis, ir vėl pasisiūlė Tėvams 
Marijonams sudainuoti kon
certą kun. Navicko Fondui 
užbaigti, šį kart drauge su 
buvusiu Philadelphijos Ope
ros artistu, kun. Navicko 
auklėtiniu ir garbingu lie
tuviu, Rapolu Juška, žymiau 
siu Amerikos lietuvių basso.

Negalima nesižavėti to
kiomis plačiomis asmenybė
mis — Ona Kaskas ir Rapo
lu Juška — Amerikoje gi
musiais ir augusiais lietu
viais, kurie nesigaili savo 
didelių talentų ir brangaus 
laiko laisvai paaukoti Baž
nyčios ir Tautos naudai ir 
garbei.

Gausi ir garbinga Chica
gos lietuvių visuomenė mo
kės įvertinti ir pagerbti ne 
tik tą didį lietuvį, marijoną 
a. a. kun. Joną Navicką, bet 
ir tas kilnias asmenybes —

A

mes 
už- 

Die-

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL 
FEDERAL 
Savings and Loan

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak

“DRAUGAS ACME PmOTO
Dr. Charles H. Horswell, 85 metų amžiaus, Sauga', uck, 

Mich., nieko nevalgo nuo birželio 16 dienos, kai jo žmona 
(dešinėj) mirė. Jis yra visai netoli mirties. Jis tik van
dens paima.

________________________
teiks atsilankiusiems popie
žiaus palaiminimą. Tuo pa
čiu laiku priims šv. Onos 
draugijon naujas nares. Ti
kimės, kad žmonės kuo skait j 
lingiausiai atsilankys.

Dievo Apvaizdos parapi
joj šiomis dienomis vyksta 
pergalės novena į šventąją 
Oną. Noveną vedą kun. dr. 
Vincas Andriuška, M.I.C. 
Žmonės skaitlingai lankosi. 
Novena baigsis pirmadienį, 
liepos 26 d., 7:30 vai. vaka
re, kada bus palaiminimas 
su švč. Sakramentu. Po pa
maldų kun. Andriuška su-

užpildymu didžiulės Civic 0- 
pera House. Bilietai parduo- 

i darni- “Draugė’-’ administra 
kas ir Rapolą Jušką savo! cijoje.

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės

t
ANTANO F. 

AMBROSE
Jau sukako 4 metai kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vy
rą jr tėvelį.

Netekome sayo mylimo 
Rugpiūėio 1 d.. 1939.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas -suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias Rugpjūčio 2 d.. Gimimo švenčiau
sios Panelės parapijos bažnyčioje, 68 ir Washtenaw Avė., 8 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 

' Antano sielą.

Nuliūdę:
Moteris Hronislava. Sūnus Raynrond. Dukterys Genovaitė. 
Jos vyras Ernest Statkus. U. S. Navy ir Duktė Bronislava. 
uošvė V. Vileikis ir kitos Giminės ir Draugai.

A
EDVARDAS J. 

GUDAVICH
Jau sukako vieni metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų ir 
brolj Edvardą.

Netekome savo mylimo 
naus ir brolio liepos 27 
1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet 
jo niekados negalėsime 
miršti. Lai gailestingas 
vas suteikia jam amžiną at
ilsį. .

Mes, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias Antradienį, liepoos 27 
d.. 7 ir 8 vai. ryte. Nekalto 
Prasidėjimo švč. Panelės Ma
rijos parapijos bažnyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Edvardo sieią.

Nuliūdę
Motina, Tį'-vas ir Sesuo.

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU N ERA L HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKiS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meiliški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metg 
Tos Pačios Šeimos

PER30NALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 
Distributors of the famous Montello “Most Beautiful” Granite

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KREIPKITkS prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPĖTUOS 
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.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8810 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
PbMMo YARDS 1138-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
3314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9861

Tel. PULLMAN 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFOEN1A AVE Phone LAFAYETTE 8573

P. J. ridikas
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18tb STBEES

Telephone YARDS 1410

L J. ZOLP
1648 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

WESTSIDIETIS LIETUVIS DĖDĖS
ŠAMO KARIUOMENĖJE

•. CpL Al. J. Ribickas

kė Quatermaster mokyklą. 
Baigęs mokyklą buvo per
keltas į Camp Crowder, Mis- 
souri, kur ėjo Quatermaster 
pareigas per 18 mėnesių. 
Dabar randasi So. Carolina. 
Jo tėvai, Povilas ir Veroni
ka Ribickai, gyvena 
Side, Chicago, III.

I ______

DnŽlfevlfflS DRAUGAS, CHICAČO, IEL1N0I3

SICILIJOS SOSTINE U. S. RANKOSE

MILĖS
0 30

West
"Draugas" Acme photo

Amerikiečiai paėmė Sicilijos sostinę Palermo, šiaurės 
pakrantėje. Ašies jėgos vakaruose perkirstos, keturi penk
tadaliai salos dabar yra sąjungininkų kontrolėje. Dar du 
Sicilijos uostai — Catania ir Messina — laikosi. Kiti krito.

Vaizdas iš karo lauko

Pirmadienis, liepos 26, 1943

Corporal Albertas Ribic
kas gimė 1920 metais, bir
želio 21 dieną, Chicagoje, 
UI. Baigė Aušros Vartų lie
tuvių parapijos pradžios 

"mokyklą ir Harrison Tech. 
high school. Priklausė prie 
L. Vyčių 24-os kuopos, prieš 

✓ išvykstant į kariuomenę.
Cpl. Albertas Ribickas į 

Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko spalių mėnesį 1941 me
tais. Buvo išsiųstas į Ft. 
Warren, Wyoming, kur lan

Dovanos karo 
reikalams Kovos vyksta prie neramaus kalno

Bombų nuostoliai
London. — Liepos 23 die

ną pranešimą, jog Didžioje 
Britanijoje šio karo metu 
priešo bombos sužalojo 13,- 
895 bažnyčias, vienuolynus 
ir kitus bažnytinius pasta
tus. : i

Washington, D. C. — Val
stybės iždo pareigūnai lie
pos 23 dieną pareiškė, jog 
nuo Pearl Harbor užpuoli
mo valdžia jau gavo grynais 
pinigais dovanų $4,378,000. 
Kasdien yra gaunama iš pa
vienių asmenų extra pinigų 
karo laimėjimui. Vienas Ve- 
nezuela aliejaus vyras pa
siunčia po $450 kas mėnesį. 
Iš Mexico City vaistininkas 
ir atminimų krautuvės sa
vininkas irgi atsiunčia pini
gų. Ohio kolegijos preziden
tas Omeritas atsiunčia savo 
pensijos 10 procentą.

I •

Baltasis Namas

DIDŽIAUSIAS EUROPOS VULKANAS KARE

vyksta aplink aukš- 
Europos vulkaną — 

kalną, kurio viršūnė 
snieguota visą metą.

Remkite dienraštį “Drau
gą”, laikraštis jus parems.

t

Baltasis Namas Washing- 
tone pastatytas iš pilkų Vir
ginijos smilčių akmenų," o 
žvilgančiai baltos sienos pa
daryta nuteptos teplioriaus 

. šepetuku.

TA K "D H "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!,

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVTORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

Sicilijoje vyksta baisus 
kruvinas karas. Didžiausios 
kovos 
čiausį 
Etnos 
būna
Etna kalnas netoli Catania 
miesto.

Kalnas Etna garsus pra
eityje. Graikų padavimuose 
apie šį vulkaną daug rašo
ma. Senovės graikai savo 
padavimuose rašo, kad po 
Etnos kalnu buvo surakinti 
milžinai, kurie kovojo prieš 
Olympus kalno dievus. Vie
nas tų milžinų vadu buvo 
Typhon, kuris turėjo šimtą 
smako galvų, kurios ugnį 
leisdavo. Kitas vadas Ence
ladus, turėjo šimtą rankų.

Tai buvo plėšrūs žvėrys, 
daug galingesni už Cyclops 
ir Titan. Olympus kalne be
gyveną dievai negalėjo ra
miai gyventi, kol Zeus, vy
riausias dievas, neužrakino 
šių milžinų po kalnu. Kada

kalnas griaudavo ir drebė
davo, sakoma, Enceladus 
savo retežiuose daužydavę- 
si. Kada vulkanas papilda
vo sieros upes, apylinkės 
gyventojai sakydavo, kad 
Typhon leisdavo ugnį ir du
jas.

Tačiau ne visi padavimai 
apie vulkano jėgas yra blo
gi. Kitas padavimas mums 
sako, kad Etna buvo dievai
čio Vulkano dirbtuvė, kur 
nuliedavo dievaičiui Zeus 
griaustinio žaibus. Ten dirb
davo milžinai vienakiai, Cy- 
ėlops giminės.

Vulkanas — kalnas Etna 
— maždaug kas šeši metai 
nerimsta. Didieji pasipyli- 
mai buvo 1169, 1669, 1830, 
1852, 1865, 1879, 1886, 1892, 
1899, 1910 ir 1928. Etnos 
kalno vulkanas daug pavo
jingesnis už Fujiyama vul
kaną, Japonijoje, nors pa
starasis yra aukštesnis.

Amerikietis parašiutinin
kas, galima sakyti, grįžo iš 
numirusių tarpo ir pasako
ja kaip žiauriai priešas jį 
“nužudė”.

Parašiutininkas buvo Pvt. 
lst Class Michael Scambul
luri. ««

Be jokio teismo arba ty
rinėjimo piktas italų kariuo
menės oficierius peršovė a- 
merikietį septynis kartus. 

, Taip pat kitas metė į jį ir 
granatas, kurios jo laimei 
nesprogo.

Su savo vieneto draugais 
Scambulluri parašiutu nusi
leido į priešo žemę. Parašiu
tas Scambulluri nunešė į 
vietą, kurioj buvo daug ita
lų civilių ir kareivių. Jis 
greit buvo suimtas nelais
vėn. '5

Kada norėjo jį kelti į li
gonių laivą, tasai laivas bu
vo bombomis nuskandintas. 
Tik vėliau galėjo jį tinka
mai prižiūrėti.

I RACIONAVIMO 
KALENDORIUS

X Onų diena. Onų lietu
vaičių tarpe yra daug ir jas 
visas sveikiname. Jų tarpe 

j yra — žurnalisto Piežos, dr. 
Atkočiūno, dr. Biežio žmo
nos, Aleliūnienė, dain. Juo
zaitienė ir daug kitų.

I
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI!
STANLEY LITWINAS, 

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

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

f
i.

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

DIRBTUVES

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

” ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Liepos 31 dieną baigiasi 
data dėl P, Q, R ir S serijos 
raudonųjų štampų.

Rugpiučio 1 diena yra pir
moji galiojanti data dėl R, 
S ir T mėlynųjų štampų.

Rugpiučio 15 diena yra 
paskutinė galiojanti data 
dėl stamp No. 13, gera pen
kiems svarams cukraus.

Rugsėjo 7 dieną baigiasi 
data dėl R, S ir T mėlynųjų 
štampų.

Rugsėjo 21 diena yra pa-i 
skutinė diena naudoti gazo-' 
lino štampą No. 7, “A” kny- Į 
gelėse.

Rugpiučio 7 dieną baigia
si data dėl N, P ir Q mėly
nųjų štampų.

NUVEDĖ MIESTAN
Italai tuojaus nuvedė jį 

miestan, kur padarė kratą. 
Tada nuvedė jį į kapitono 
raštinę. Kapitonas pradėjo 
klausinėti. Scambulluri pa
sakė savo vardą, rangą ir 
kariuomenės numerį. Dau
giau nieko jiems nesakė. 
(Pagal tarptautines teises 
belaisvis kareivis daugiau 
nieko neprivalo pranešti 
priešui).

Scambulluri kapitoną už
kalbino itališkai. Tada ka
pitonas supyko ir apkaltino 
Scambulluri šnipinėjimu. Su
rišę jo rankas, išvedė kie
man ir prie sienos pastatė. 
Kapitonas keletą žingsnių 
paėjęs ištraukė pištolietą, 
šovė į Scambullurį. Belais
vis kirto žemėn sužeistas. 
Tada kapitonas dar šešias 
kulkas suvarė į jo kūną.

i

ŽUVO KOVOJE
l

f

Carl Thurgard, Acme fo
tografas. kuris nuimdavo 
karo vaizdus, žuvo kovos 
lauke, pietų Pacifike.

po trumpų a-

Jonaitis, pasi-
Ulinois ateitą

X J. E. arkivyskupo S. A. 
Stritch išrekštas pageidavi
mas, kad Chicagos lietuviai 
įsisteigtų berniukams aukš
tesnę mokyklą, lietuvių ku
nigų tarpe buvo labai šiltai 
ir palankiai sutiktas.

X Elena šarkaite, ir jos 
sesutė Ona, iš Bridgeporto, 
šiomis dienomis atostogau
ja, bet žada nevykti niekur 
toliau nuo namų.

X Genovaitė činikaite 
šiuo laiku jau grįžta prie 
kasdieninių pareigų po sun
kios operacijos ir poilsio.

X Salomėja Valonienė, a. 
a. motinos Marijos sesuo, 
jau pilnai pasveikusi ir at
lieka visas pareigas. Valo
nienė kiek laiko atgal buvo 
sunkiai sužeidus savo ran
ką.

X Vladas Vaišvilas, U. S. 
Army, sūnus veiklių Bridge
porto Vaišvilų, praeitą sa
vaitę vėl grįžo į kariuome
nės stovyklą 
tostogų.

X Apt. K. 
važinėjęs po
ir aplankęs St. Louis, kur 
klebonauja mūsų bendradar
bis kun. dr. A. Deksnys, į- 
domiai rašo savo kelionės 
įspūdžius.

X Kun. J. J. Vencius, ku
ris dabar darbuojasi Evans- 
ville. Ind., atostogauja ir ta 
proga aplankė mūsų' redak
ciją. Jis su dideliu atsida
vimu darbuojasi mokyklinio 
amžiaus jaunimo tarpe, or
ganizuodamas Marijos Le
gione vienetus.

X Prel. M. Krušas ir kun. 
I. Albavičius išrinkti atsto
vauti Chicagos lietuvių ku
nigus Kunigų Vienybės sei
me. kurs bus rugpiučio 11 
d. New Yorke.

X Petras Tumasonis, bu
vęs “ Draugo’ ’ redaktorius, 
rašo iš New Lisbon, Wis„ 
kur dabar nuolatiniai apsi
gyveno apleidęs “Draugą”, 
pora savaičių ilsėjosi, o da- 
bar užimtas laiškų rašymu. 
Sveikina visus pritelius Chi
cagoje; daug labų dienų vi
siems draugiečiams.

X Vyt. Sirvydai, mūsų 
bendradarbis, daug rašo ne 
tik lietuvių laikraščiuose, 
bet ir angliškoj spaudoj daž
nai lietuvių vardą garsina. 
Neseniai jis parašė ir išlei
do savo tėvo J. O. Sirvydo, 
plačiai žinomo laikraštinin
ko ir visuomenininko, bio
grafiją.

X H. Stulginskaitė, mo
kytoja iš Waterbury, Conn., 
prisiuntė mokestį už dienraš 
tį “Draugą” ir ta pačia pro
ga sveikina savo draugus ir 
pažįstamus Chicagoj.

. ■

Mieste pusė žmogžudysčių neišaiškinta
Mažiau Nesaugus važiavimas už

mušė 117 asmenų.
Nuo padegimo žuvo 47 as

menys.
Nuodai ir dujos užmušė 

41 asmenį.
Trisdešimt trys moterys 

mirė nuo užpuolimo.
Barniai ir kivirčiai atne

šė 2,940 mirčių, arba dau
giau kaip pusę visų papildy-1 
tų žmogžudysčių.

* / V
V

Chicago, UI.
kaip 50 procentų papildytų 
žmogžudysčių Chicagoje pa
aiškėjo per 18 metų, o kitos 
žmogžudystės liko paslapty
je, pareiškė Chicagoj nusi
kaltimams tyrinėti komisi
ja, pereitą penktadienį.

Iš kaltinamųjų, kurie bu
vo nuteisti dėl žmogžudys
čių, mažiau kaip 50 procen
tų buvo nubausta.
Tyrinėjimo laikotarpis nuo 

sausio 1-mos dienos, 1925 
metų iki gruodžio 31 d., 
1942 metų. Per 18 metų lai
kotarpį buvo papildyta 5,133 
žmogžudystės. Per pirmuo
sius dešimt metų Cook 
kauntėje buvo papildyta 
daugiau kaip viena žmogžu
dystė į dieną. Per paskuti
nius aštuonis metus buvo 
papildyta apie žmogžudystę 
kas dvi dienas. I

....................... ........................................

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

PALEIDO DVI GRANATAS
Kitas kareivis paleido į jį 

dvi granatas, kurios nespro- 
gusios nusirito šalin. Italai 
palaikė jį negyvu, pasitrau
kė.

Italams pasitraukus, jis 
kažkaip įlipo į medį ir kiek 
pasilsėjęs nurėpliojo per lau
kus. Visą naktį keliavo iki 
pasiekė ūkį, kur gyveno ita
lai. Italai pasirodė draugiš
ki ir pašaukė netoli esančius 
amerikiečius kareivius. Nu- Į 
vežė ligoninėn.

Buvo paimtos laive 
slot machines

ŽMOGŽUDYSČIŲ RŪŠYS
Komisija sako, kad 609 

žmogžudystės buvo gengste- 
rių papildytos.

856 žmogžudystės buvo 
papildytos apiplėšimo metu.

190 žmogžudysčių įvyko 
dėl abortų.

175 kūdikiai buvo žmog
žudystės aukos.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą 
Mudkaliikų Instrumntų, Muzi- 
kaUžkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

Laivyno nuostoliai

JOHN A. KASS
JEWELBY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8417

Washington, D. C. — Na- 
vy liepos 23 dieną pranešė 
jūrininkų nuostolių sąrašą, 
kuriame pažymėta 16 žuvu
sių, 5 sužeisti ir 12 dingu
sių karo lauke. Septyni jūri
ninkai yra žuvę ir vienas 
dingęs iš Chicagos apylin
kių, žuvusiųjų skaičiuje yra 
vienas chicagietis.

Nuo gruodžio 7 d., 1941 
metų iki liepos 23 d. navy, 
marine corps ir coast guard 
nuostolių sąraše turi 27,317 
jūrininkų. Iš jų 8,458 žuvo, 
4,768 buvo sužeisti, 10,275 
dingę ir 3,816 nelaisvėje.

Chicago, UI. — Anksti pe
reitą šeštadienį ekskursijos 
laive City of Grand Rapids 
policija paėmė 24 slot ma
chines ir juke boxes. Skai
čius operatorių buvo areš
tuota.

Policija pasiuntė žinią į 
krantą, kad atvyktų keturi 
patroliniai vežimai sutikti 
laivą, kai jis sustos prie Mi
chigan avė. tilto, nuvežti vi
sus daiktus ir areštuotus as
menis į policijos būstinę.

_____________
Cukrinės nendrės

Cukrinės nendrės buvo 
nomos gana senai. Tačiau iš 
jų seniau žmonės gamino ne 
cukrų, bet sirupą. Gi cuk
rus iš nendrių pradėta ga
minti tik šeštame šimtme
tyje.
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