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

-—Abraham Lincoln
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U. S. lakūnai smogia Italijos karo laivams
Atakuota Spezia prieplauka; kliuvo 
italų koviniams ir kitiems laivams

Be to, bombarduoti ir kiti
italų svarbieji uostai, prieplaukos
U. S. BOMBONEŠIŲ BA-i Iš tų atakų grįžę lakūnai 

ZE Š. Afrikoje, birž. 6. —į raportavo, kad orinėmis 
Amerikos lakūnai didžiai- bombomis stačiai pataikyta 
siais bombonešiais vakar, trims italų dideliems kovi- 
dienos metu atakavo Itali-Į niams laivams, kurių du y- 
jos prieplauką ir uostą : ra 35,000 tonų, vienam di- 
Spezia, kur buvo sustatyta' deliam kruizeriui ir keletui 
eilė italų karo ir prekinių prekinių laivų. Spezia uos-
laivų.

Šiandie Belgijoje 
kruviniausias nacių 
okupacijos perijodas

LONDONAS (ONA). —
Belgų vyriausybės pareigū
nai tvirtina, kad šiandie jų Syracuse uostais ir biLs a- 
kraštas gyvena kruviniau- Į erodromas. Daug bombų 
šią nacių okupacijos perijo-' kliuvo Pantalleria salaitei, 
dą. Anot apturimų žinių, J kuri yra arti Tunisijos pa- 
belgai pat rijotai praplečia krančių. 
savo veiklą prieš nacius o-
kupantus, kad už kerštus
atlyginama kerštais, už žu- Vokiečiai reikalauja
akį. daigiau prancūzų
U„“ SS „“si Vokietijoje
kad jie nugalabijo aštuonis! BERNAS, Šveicarija, bir- 
belgų patrijotus už jų dar-’ želio 6. — Laikraščiai Tri- 
bavimąsi, kad belgai kiek- hune de Geneve iš Berlyno
vienam žingsny įvairiais 
būdais priešintųsi okupan
tams.

Kiti belgai patrijctai tuo
jau smogė okupantams. 
Briuselio viešbuty Astoria 

nušautas gestapo agentas 
kažkoks Plike. Briuselio

ASMENYS ARGENTINOS REVOLIUCIJOJE

to krantinėse sukelti gais
rai.

Šioje išvykoje amerikie
čiai nė vieno savo bombo---------------------------------- •Drauguir ACIUe piiuu)
nėšio neprarado. Ramon S. Castillo (dešinėje), Argentinos prezidentas;

Be to, atakuota dar kiti pranešama, jog jis pabėgo karo laivu, kada buvęs jo karo 
Italijos ir jos salų uostai ministeįis gen. Pedro Ramirez (kairėje), sukėlė Argen- 
ir aerodromai. finoje revoliuciją. Sakoma, jog gen. Ramirez yra sąjun

gininkų šalininkas.Sicilijos saloje atakuoti

Argentinos prezidentas Castillo 
pasidavė sukilėliams; išlaisvintas

Naciai puolė Gorki, 
o rusai — Oriol

LONDONAS, birž. 6. — 
(A. P.) Berlyno radijas 
paskelbė, kad šimtai vokie
čių lėktuvų atakavo sovie
tų automobilių fabrikus 
Gorki mieste, už 250 mailių 
šiaurvakarų link nuo Mas
kvos.

Sovietai gi pranešė, kad 
rusai atakavo vokiečių su
koncentruotus traukinius 
Brianske ir Karačeve, va
karuose nuo Oriol miesto. 
O praeitą ketvirtadienį ru
sų 520 lėktuvų atakavo pa
tį Oriol miestą, kur vokie
čiai turi svarbią karinę ba
zę.

Sako, vienur ir kitur daug 
vokiečių karinių traukinių 
suskaldyta. Sukelti dideli 
sprogimai ir gaisrai.

Smolensko fronte apie 
200 vokiečių nukauta. Kito
se fronto dalyse, anot Mas
kvos, vyksta tik maži sar
gybų apsišaudymai.

Ministras pirmininkas Churchill grįžęs 
tuojau sušaukė kabinetą sesijon

Tas reiškia, kad rengiamasi 
svarbiems kariniams veiksmams
LONDONAS, birž. 6. — 

Ministras pirm. Churchill 
vakar vos grįžęs iš Ame
rikos tuojau sušaukė mi
nistrų kabinetą specialėn 
slapton sesijon.

BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 6. — Iš Argenti
nos radijo stoties oficialiai 
paskelbta, kad pabėgęs pre-

sostinę. Urugvajaus respu
blika nuo Argentinos yra 
už La Plata upės.

Vykdamas į laivą prez.

Sumažinama 
mėsos kaina

zidentas Castillo grįžo į | CastiŲo pranešė respublį- 
sostinę ir pasirašė atsista- kos vyriausiajam teismui, 
tydinimą iš prezidento vie-į kad jis, prezidentas, savo 
tos. Po to jis išlaisvintas.! vyriausybės ofisą nukeliąs
Jo ministeriai yra Montevi-

pranesa, kad Vokietija rei- deo> Urugvajuje, 
kalauja Vichy vyriausybės 
iki birželio 30 d. parūpinti BUENOS AIRES. Argen- 
dar 220.000 prancūzų dar- tina, birž 5 _ Karinis re- 

! bininkų darbams reiche. voliucionierių komitetas,
Kad Vokietiją patenkinti, kurio priešakyje yra gene-

Vichy vyriausybė nuspren- rolai Pedro Ramįrez įr An- 
dė pakeisti veikiančius pri- tonįo Rawson, netikėtu žai- 

vienam priemiesty rastas Į valomojo darbo įstatymus. bo greičiu užgrobė čia Ar-
sukapotas flemingų nacių 
legijono karininkas. CHICAGO. — Pranešta,

A Audergheme kitas fle- kad karo tarnybon gal bus
mingas nacis pakartas prie šaukiama gydytojai ir dan- 
žiburio stulpo. Tačiau na-

gentinos respublikos val
džią, kuri iki šioliai palai
kė santykius su ašimi, pre
zidentui Castillo nesutikus

cių policija greitai paste
bėjo, nupiovė virvę ir jį 
atgaivino.

Ten pat pronaci3 belgų 
•policijos viršininkas gatvė- 
kary pašautas. Penkios 
bombos susprogdintos ties nai 
namais, kuriuose naciai 
bendradarbiai mitingavo.

tistai nesenesni kaip iki 38 dėtis su kitomis abiejų A- 
m. amžiaus. i merjkų respublikomis.

Gyventojų minios griaus
mingais krikštavimais reiš
kė savo palankumą revo-

AFRIKA. — II. S. laku- '™cin,am komWctul- G®”- 
bombonešiais atakavo Rawaon' ^kiluaios kanuo-

KARO EIGA

Italijos uostą Spezia ir
bombomis pataikė trims di- 

Kituose Belgijos mies- tižiausiems italų laivams.
tuose belgų sąjūdis prieš 
nacius irgi didėja. Naciai 
visur betgi žmones spau
džia, teises jiems varžo ir 
kiek įmanydami įvairiomis 
žiaurybėmis ginasi

Belgai tremtiniai, ku
riems pavyko pasprukti iš 
nacių žiauraus persekioji
mo, turi vilties, kad šis kru 
viniausias jų tėvynės peri 
jodas nebus ilgas. Sąjun
gininkų įsiveržimas Euro
pon jį nukirs. Ir vargiai 
visi naciai žudikai suspės 
išsinešdinti iš Belgijos. Rei
kia suprasti, kas tenai įvykt 
su užsilikusiais naciais.

LONDONAS. Minist
ras pirmininkas Churchill 
sušaukė savo karo kabine
tą posėdin. Eina kalbos a- 
pie planuojamą invaziją.

menės vadas, paskelbė, kad 
naujoji vyriausybė nieku 
būdu nekeis respublikos 
tvarkos, palaikys visus gy
vuojančius įstatymus, tik 
nutrauks visus santykius 
su ašimi.

Kai kuriose miesto daly
se iškilo riaušių ir įvyko

RUSIJA. — Sovietų 52.0 apsišaudymų. Yra ir už- 
lėktuvų atakavo Oriol, na- ! muštųjų. Perversmas nerei- 
cių svarbią bazę.

KINIJA. — Kinai ir to
liau pliekia japonų armiją 
išilgai Yangtze upės ir uži
ma japonų pozicijas.

ARGENTINA — Kariuo
menė sėkmingai įvykdė re
žime perversmą. Preziden
tas Ramon Castillo ,m šąli n- 

J tas.

kalavo didelių aukų.
Gen. Rawson pranešė,

kad ir kitų aplinkinių mies
tų gausingesni garnizonai 
perėjo sukilimų pusėn. Ir 
laivynas prisijungė.

Prezidentas Castillo su 
visais savo ministrais ir ki
tais palydovais karo laivu 
Drummond paspruko į

į kitą vietą ir jis tikįs, kad 
šis teismas nepripažins per
versmo ir naujos vyriausy
bės. Prezidentas dar pabrė
žė, kad sukilimo vadai bū
sią aštriai nubausti. I

Vykdant perversmą Bue
nos Aires įsikarščiavę ar- 
gentiniečiai akmenimis ir 
plytgaliais išdaužė proaši- 
nių laikraščių leidyklų lan
gus. Teko ir kai kuriems 
vokiečių biznio namams, į- 
vairiems jų ofisams 

<

Lietuvis lakūnas 
medaliu atžymėtas

KAŽKUR AUSTRALI
JOJ, geg. 23 (suvėlinta).— 
U. S. 5osios orinės jėgos 
43 lakūnai, karininkai ir ei
liniai, šiandie atžymėti ori
niais medaliais už savo pa
sižymėjimus operuojant 
transportinius lėktuvus.

Tarp atžymėtųjų yra ir 
skridikas lt. Viktoras A. 
Yuška iš Cicero, UI.

Maniloj pašautas 
japonu pataikūnas

NEW YORK, birž. 6. — 
Iš Manilos japonų kontro
liuojamos radijo stoties pa
skelbta, kad tenai nežino
mas individas pašovė ir su
žeidė Jose P. Laurel, Fili
pinų salų vidaus reikalų 
komisionierių, japonų pa-

WASHINGTON, birž. 6; 
— Kainų administracija 
paskelbė, kad pradėjus bir
želio 21 diena apie trimis 
centais svarui sumažinama 
mėsos kaina parduodant 
mažmenomis, tai yra varto
tojams perkant iš krautu
vių.

CHICAGO. — Cottage 
Grove avė. gatvėkaris ties 
14 gt. ir Wabash a v. smę- 
gė į kitą gatvėkarį. 6 as
menys sužeista.

Arkiv. Spellman 
apkeliaus Afriką

CAIRO, Egiptas, birž. 6. 
— New Yorko arkivysku
pas Francis J. Spellman 
rengiasi naujon kelionėn — 
aplink visą Afriką, o iš ten 
į Indiją ir Kiniją. Iki šioliai 
jis baigė apie 60,000 mailių 
kelionę nuo Aleutians iki 
Afganistano.

Arkivyskupas sako, jis 
pageidauja aplankyti eilę 
Afrikos kraštų ir iš ten pa
tekti Indijon ir Kinijon. Re
gis, jis greit iš čia ir lei
sis ton kelionėn.

Bulgaru ministru 
namai saugomi

ANKARA, Turkija, birž. 
6. — Iš diplomatinių šalti
nių patvirtinama, kad Bul
garijos sostinėj Sofijoj vi
sų bulgarų ministrų namai 
policijos saugomi nuo pasi
kėsinimų prieš jų gyvybę.

Taip pat sužinoma, kad 
tarp rumunų ir vengrų ne
sutikimai aršėjia.

Angliakasių nedarbas tik 15-ai 
dienų nutrauktas; kas paskui?

WASHINGTON, birž. 6. 
— United Mine Workers 
prezidento Lewis nusistaty
mų komitetas patariamas 
angliakasiams nurodė, kad 
kai jie grįš į darba. pirma
dienį, paliaubos pratęsiamos 
iki birželio 20 dienos.

Tas reiškia, kad jei iki 
tos dienos nebus padarytas

Lewis atsakė, kad jis ne
turįs autoriteto angliaka
siams ką nors isakmerl, 
nes be jo nurodymų ir strei
kas sukeltos. Bet jis galįs 
unijos nusistatymų komite
tui tai rekomenduoti.

Lewis taip ir padarė. Tas 
komitetas vakare jo pasiū
lymą pripažino ir nedirban-

Stebėtojai šį žygį aiški
na, kad, regis, rengiamasi 
netrukus sukelti naujus ka
ro veiksmus prieš ašį. Ir 
apie tai painformuotas mi
nistrų kabinetas. Washing- 
tone sudaryti naujos ofen
syvos planai, kurių vykdy
mas greit turės būti pra
dėtas.
Iškelta aikštėn, kad Chur

chill iš Amerikos grįžo per 
Afriką. Tenai jis konfera- 
vo su vyriausiuoju vadu 
gen. Eisenhower ir iš Ame
rikos atvykusiu armijos 
štabo viršininku gen. G. C. 
Marshall. Nereikia nė aiš
kinti, kad ten svarstyta su
daryti ofensyvos prieš ašį 
planai.

Ministras pirmininkas 
Churchill apie tai painfor
mavo savo kabineto na
rius.

Afrikoje ministras pir
mininkas Churchill be ge
nerolų Eisenhovver ir Mar
shall konferencijoje turėjo 
britų užsienio ministrą E- 
den ir kitus Amerikos ir 
Britanijos aukštuosius pa
reigūnus.

Kermit RoosevellI

mirė Alaskoje
WASHINGTON, birž. 6.- 

Karo departamentas prane
šė, kad Aliaskoj karo parei
gas eidamas mirė maj. Ker
mit Roosevelt, huvusio pre
zidento Theodore Rooeevel- 
to sūnus, 53 m. amž. Apie 
jo mirimą karo departa
mentas nepaduoda nė kokių 
paaiškinimų.

Oficialiai pažymima, kad 
maj. Kermit Roosevelt ke
letą mėnesių tarnavo Alas
koje. Prieš Amerikos įsto
jimą karan jis tarnavo bri
tų armijoje ir tenai gavo 
majoro rangą. Kai Sovietų 
Rusija užatakavo Suomiją,
jis įstojo suomių armijon ir 

angliakasių naujas kontrak- t'ienį' a'nįlakaBiama rekrutavo savanorius šuo-
a------- i------- i-i.. ------- a—mių armijai Britanijoj. Grį

žo Amerikon, kai japonai 
atakavo Pearl Harbor ir įs
tojo Amerikos armijon.

Kermit buvo ketvirtasis 
Theodore Roosevelto sūnus, 
ir jis antrasis mirė savo 
krašto tarnyboje būdamas. 
Kitas jo jauniausias brolis 
Quientin žuvo pirmajam pa
sauliniam kare. Jis buvo la
kūnas.

tas su kasyklų operatoriais, 
numatomas naujas anglia
kasių nedarbas.

Pareikšta, kad angliaka
siai neturi pasiryžimo strei
kuoti prieš vyriausybę ir 
trukdyti karo vykdymą. 
Bet jie turi ginti savo tei
ses.

WASHINGTON, birž. 6. 
— Vidaus reikalų sekreto
rius Ickes praeitą penkta
dienį kreipės į angliakasių 
unijos prezidentą Lewis, 
kad jis įsakytų United Mi
ne ' Workers angliakasiams 
grįžti į darbą.

lokalus pranešė, kad pir
madienį, birž. 7 d., darbai 
kasyklose būtų atnaujinti.

Kaip seniau, taip ir šį 
kartą Lewis aštriais žo
džiais peikė karo darbo 
boardą pažymėdamas, kad 
boardas “ neteisėtai’ ’ funk- 
Čijuojąs ir kad jis anglia
kasių unijai “neteisingas.”

Tokiu būdu angliakasių
streikas užbaigtas.

Dabar iš naujo prasidės 
derybos su kasyklų opera
toriais atlyginimo klausi 
mu.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje. — Sąjunginin
kų lakūnai atakavo japonus 
Kai ir Aroes salose.Montevideo, Urugvajaus taikūną.
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dUSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš Los Angeles 
padangės

Yra sakoma: “Genys mar
gas, bet svietas dar marges-
U18 M

Taip tikrai yra. Bet, gal. 
niekur taip nėra, kaip Los 
.~±geles padangėje. Aš nesi- 
i u pinu apie tuos, kurie visai 
ir viešai yra atsisakę nuo 
uent kokių tikrųjų tiesų, t. 
y. nuo Dievo Tiesų pildymo 
Bet Liknai stebiuosi iš tų, ku- 
. .e vadinasi katalikais, eina 
i bažnyčią, priima sakramen 
tus, o išėję iš bažnyčios re
mia savo ir Bažnyčios prie
šus, remia jų spaudą, rašo į 
jų laikraščius, savo bažny
čios vadus, rėmėjus visaip 
šniekina ir t.t. Be to, išnie- 
;ina savo artimą. Po to, be 

įokio atsiteisimo, vėl eina į 
bažnyčią, prie sakramentų 
ir nuduoda esąs geru kata
liku. .

Liūdna žiūrint į tokius ne- 
supratėlius, tamsuolius, tam 
saoles. Juk tai pragarą pa
tys sau rengia. Jei tokie ar 
tokios nesupranta ką kuni
gas iš Evangelijos aiškina,! ______________
patartina įsigyti nors ele- iii . . v. ■ ■ 
mentarinį katekizmą ir iš joj uW3MII6Cllį priCltUl-

kūmas lietuviamslemokino jaunų, mažų, tai

Lietuvių respubli
konų bruzdėjimas

Sao Paulo lietuvių 
kolonija

lietuvė-agronom 
Sibiro farmoj

e Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Philadelphia, Pa. — Ma
tyt lietuviai respublikonai 
ne per seninusiai susiorgani
zavę į “lygą”, yra kupini 
vilties, kad pastaruoju lai
ku čia viengenčiams išsiiun- ^menkos, 

tinėjo tokį optimistišką pa- 
kvietimėlį į savo sueigą —

Praeitais metais Sao Pau
lo mieste (Brazilijoje) veikė 
5 liet. pradžios mokyklos, 
kurių 3 išlaikė Lietuvių Są
junga Brazilijoje, o 2 — Se
selės Pranciškietės, atvyku
sios 1938 metais iš šiaurus

Mokslas mokyklose tęsėsi 
nuo vasario 1 dienos iki 1

mitingą, kaip žemiau paduo-
du:

“A very important meet- 
ing will be held at 862 N. 
12th St., Office of John R. 
K. Scott Esq., 14th Ward 
Republican Club, S u n d a y 
June 6th, 1943 at 3:00 p. m. 
sharp.

“There are over 15,000 
Lithuanian-Americans here 
in Phila.; we are now on the 
road to a Worthy Goal.

“Your presence at this 
meeting is very important; 
if you cannot attend, cont- 
act me at POPlar 2065 to 
discuss details.

“Thanking you, I remain, 
“Fraternally yours,

“Frank Pūkas”. 
Ričmondo Gramozdas

o a pasenus reiktų susipras 
ei ir pažinti, kas yra žmo
gus ir kam jis sutvertas, kad 
neveidmainiautų eavo sielai 
ir nedarytų juokų iš Dievo 
įstatymų b e i sakramentų. 
Visiems pasitaiko suklysti, 
bet sykiu tarnauti Dievui ir 
velniui negalimas dalykas. 
Reikia atskirti baltą nuo juo 
do ir tiesą nuo netiesos. Nes 
to mūsų Teisėjas tikrai pa-
eikalaus iš kiekvieno.

Žemaičių Jonas

(LKFSB) “Aušros” su
kakties proga kai kurie uk
rainiečių laikraščiai įsidėjo 
dr. Jono Basanavičiaus at
vaizdus ir pirmojo lietuviš
kojo laikraščio aprašymus. 
Taipgi ukrainiečiai paminė
jo ir a. a. kun. Miluko mirtį, 
laikraštin įdėdami ir jo ąt- 
vaizdą. Čia nemažas nuopel
nas yra ir K. Vidikausko, 
kurs su redakcijomis palai
ko ryšius ir aprūpina me
džiaga.

Šiais gi 1943 mokslo me
tais lietuviškų pradžios mo
kyklų skaičiue liko tas pate, 
kaip ir pernai, tik su tuo 
skirtumu, kad Seselės Pran
ciškietės laiko 3 mokyklas 
o paminėta sąjunga tik 2 
nes sąjunga šiais metais vie 
ną savo mokyklą, tai yra 
Vytauto Didžiojo v., kuri 
randasi Vila Beloje (S a c 
Paulo priemiestyje) kartu 
su pastatu ir inventorium 
perleido paminėtoms Sese
lėms Pranciškietėms.

Be to, minima sąjunga Sao 
Paa tIo užmiestyje vadinamu 
Parque das Naooes turi pas
tatą, kuriame savo laiku bu
vo Maironio v. mokykla. Ta
čiau, ilgainiui, paminėta mo
kykla, dėlei stokos mokinių, 
liko uždaryta. Bet, turint 
galvoj, kad toje apylinkėje, 
nors ir nedaug, bet visgi'ran 
dasi lietuvių, todėl Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoj, aukščiau 
išvardintą mokyklos pasta
tą, perleido atvykusiam iš 
Lietuvos kun. St. Grigaliū
nui, kuris, vietos lietuviams 
aptarnauti, atidarė joje baž
nytėlę, o š. m. sausio mėn. 
6 d. J. E. Sao Paulo arkivys
kupas įsteigė ten parapiją ir 
paminėtą kunigą St. Grigą 

j liūną paskyrė jos klebonu.
Raginietl**

(LKFSB) Gavome žinių, 
kad į Sibirą ištremtas sene- DR. VAITVSH, OPT. 
lis (70 m. amžiaus) lietuvis
kun. Petras Prunskis dar 
yra gyvas. Nuo Tauragnų- 
Utenos kilusi Gineitytė-Žu- 
lienė, kuri savu laiku buvo 
Belgijoje baigusi aukštuo
sius agronomijos mokslus, 
dabar ištremta į Sibirą, vie
noje valdinėje farmoje Al
tajaus krašte eina agrono- 
mės pareigas. Buvusieji Kau 
no gyventojai P. Brazaitis,
Matulevičienė ir kai kurie 
kiti gavo darbus ofisuose, 
bet daugelis dar skursta ko;: 
centracijos lageriuose, prie 
sunkių darbų ir sunkiose są
lygose. • f . .

___

Bangžuvės kaulas
Padaryt aB ornamentas iš 

bangžuvės kaulo yra žino
mas kaipo pirmas Amerikos 
liaudies dailės kūrinys.

LTF^rVTS

Mano 20 merų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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
žiausia* klaidas. Specialė atyda at
kreipi aina į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki S ▼. 
vok. Seredomis nuo pietų, o Na- 

•dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kalno* pigia* kaip 

pirma.
4712 South Ashland At.

rasos Iajlds iru
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

karo aviacijos skyr" priežas
ties spalvų neregėjioio — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs, 

i Apsiimu išgydyti.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
1R MATERIOLAS dU> bet paveskite mums juos perdirb- 

PII.NAI mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

(•VARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaasėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
den tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
vikių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVEMUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

H40 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

TRU-VISION OPTICAL CO. f
DR. M. WE1NE, 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; Plrnuid., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašoma* Plunks
nas ir kitu?
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MlAU SIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų 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
JEVVELRY —- 1VATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENtE

Phoae: LAFAYETTE 8617

DKDUUS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MVZIKA-

UNIŲ INSTRUMENTŲ 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEIŠPARDIJOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su “cases” — $36.00, $37.60,
$46.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- ' 
NišKi mandolinai, banjos, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS —- 
$6.50, $8.50, $32.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.00. BASO U2į, 
DENOALAS —t $12.00. SMIČB- 
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS'IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10 00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
mlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $?,3.50, 
$36.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLfc, i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOtJTH PIECE visiems 
brass ir vyofad** instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas Visų dalių Clarine- 
tams, Triflboms, Sazaphones Ir 
taipgi 8muikoms ir Guitarams

GOLPSTFTN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARds 8846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tai. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
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.

Ofiso Tel................... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

ŪR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, III

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

f ,

4

•v — teikta — 
BYRĖS

PATARNA
VIMAS I

— kurta — 
Specializuoja

Tame t

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos.

— S P E 0,1 A L — 
Iškirpkite šį skelbimą ir priduo- 

kite mum* pirm 30 dienų laiko Ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMAMŽSTIMMJ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Custom Applianrna for 17 yra 
3(1 S. STATE, RM. 910, STA. 41ftS 
Daily ISAM. *TII 9; Mon., Fri. TH S r.M.

Maturduy Tll 1. Santbiy Ž t. ė.

Šis yra specialia garsinimo bandymas ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, Šis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Telefonas ILEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Avę.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ar Skauda Kojas ?

I
OUICK REUEF Wuh NEWMETHOD

Bvnion Reducer 
—Paas tor Corns and Coiluses__

c°uCsKtŽm^^ i?c?oS"£«i
SHOES -E- 25c J

FOOT E-2 SHOE SHOP 
189 NO. LA SALLE ST.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO *S
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 0 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak., 
P enk t., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
nakmadieniaia pagal miaitanin%

VVULK STUDIO
1945 West 35** Street

>VANCED PHOTOGKAPHY 

»WEST POSSIBI.C PRICES

I.AFaY ETTE 2*13

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy
venimai. Saugokit* Jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas

gali sutelkti.
S6 METAI PATYRIMO

akinių, kurie pašalina

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

optometi ristai 
1801 So. Ašhlasd A vena*
releto Kampa* lt-1 o*

lt UAMAL OftSS,

K**dl«* »:«• a. m. iki S.-Sš p. m 
Trndlad. Ir Mtad. • a. m. 

ttt T p.

Ofiso tsl. VIRginia 0036 
Rmidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Treėiadienūūs pagar sutartį

Tek YARds 5921.
Res.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek GANkI 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Drangą”.

TeL CANal 0257
Res. tel.: PROspect 6659

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

Reaidsncija: 6600 So. Artasian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 11d O nnL vakar*.

DRAUGO PIKNIKAS9 FOORTH OF JULY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

BERGMAN
Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

GROVE (Prie 24th St. ir Desplaines 
Avė.) — No. Riverside, III.

Galima labai patogiai ir greitai nuvažiuoti į Bergman's Grove ne tik automobiliais, bet taipgi ir gatvekariais ir "L'i traukiniais.
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ARD XXIV seimo 
protokolas

AUKOS
** (Tęsinys)

Marąuette P ar k — šv. 
Vardo dr-ja $10.00; šv. Te
resės dr-ja $10.00; Ministran 
tų dr-ja $5.00; Apašt. Mal
dos ir Tretininkų dr-jos $5;1 
Sv. Barboros dr-ja $5.00; šv. 
Kazimiero Karalaičio dr-ja

4 $5.00; Tėvų Marijonų Bendr. 
5 skyr. $5.00; šv. Rožan
čiaus ir Altorių Puošimo dr- 
jos $5.00; Moterų Są-gos 67 
kp. $5.00; Nativity B. V. M. 
Motinų klubas $5.00; Labd. 
Są-gos 23 kp. $3.00; Angelo 
Sargo dr-ja $2.00; ARD 8

’ skyr. $30.00; Mergaičių So
dalicija $3.00. Viso $98.00.

Cicero, III. — ARD 9 sk. 
$25.00; Mokyklos Merg. So- 
dalicija $5.00; Ministrantų 
dr-ja $5.00; Šv. Antano dr- 
ja $5.00; Federacijos 12 sk. 
$5.00; Šv. Motinos Dievo So
pulingos dr-ja $5.00; Labd. 
Są-gos 3 kp. $5.00; Apašt 
Maldos dr-ja $5.00; Mergai
čių Sodaliciją $5.00; Lietu
vos Vyčių 14 kp. $5.00; Vi
sų ŠŠ. Moterų ir Vyrų dr-ja 
$3.00; Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja $3.00; Tėvų Marijonų 

f Bendr. 21 skyr. $3.00; Tre
tininkų dr-ja $3.00; Moterų 
Są-gos 2 kp. $3.00; Moterų 
Są-gos 48 kp. $3.00. Viso
$94.00.

West Side — ARD 10 sk. 
$24.00; Apašt, Maldos dr-ja 
$5.00; Altoriaus Puošimo dr- 
ja $5.00; Mokyklos Merg. 
Sodalicija $3.00; Moterų Są- 
gos 55 kp. $3.00; Tretinhfkų 
dr-ja $3.00; Mergaičių Soda
licija $3.00; Ministrantų dr- 
ja $2.00. Viso $40.00.

Chicago Heights, III. — 
ARD 13 skyr. $70.00; Šv. 
Vardo dr-ja $5.00; šv. Ka
zimiero mokykla $2.00. Vi
so $77.00.

Scranton, Pa. — ARD 14 
skyr. $10.00; Tretininkų dr- 
ja $25.00; Šv. Onos dr-ja 
$25.00; Altoriaus Puošimo ir 
Rožančiaus dr-jos $25.00; 
Merg. Sodalicija $5.00; Mo
kyklos Merg. Sodalicija $3; 
Ministrantų dr-ja $3.00. Vi
so $96.00.

Philadelphia, Pa., šv. Ka
zimiero parap., ARD 15 sk. 
$10.00; Apašt. Maldos dr-ja 
$5.00; Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja $5.00; Ministrantų dr- 
ja $2.00. Viso $22.00.

Indiana Harbor, Ind. — 
ARD 21 skyr. $5.00; Rožan- 
cavos Moterų dr-ja $5.00. Fe 
deracijos 42 skyr. $5.00; Tre
tininkų dr-ja $3.50; LRKSA 
176 kp. $3.00. Viso $21.00.

Gary, Indiana — ARD 22 
skyr. $65.00; Mokyklos Merg; 
Sodalicija $5.00; Gyvojo Ro
žančiaus dr-ja $5.00; Šv. Ka
zimiero Pašalpinė dr-ja $5. 
Viso $80.00.

Baltimore, Md. — Minis
trantų dr-ja $5.00; Mokyk
los Merg. Sodalicija $5.00. 
Viso $10.00.

So. Boston, Mass. — Tre
tininkų šv. Rožančiaus dr- 
jos ir jų pavieniai $25.00; 
Lietuvos Vyčių 17 kp. $10. 
Viso $35.00.

Mt. Carmel, Pa. — Minis
trantų dr-ja — $2.50; Mo
kyklos Merg. Sodalicija $2.- 
50. Viso $5.00.

Nashua, N. H. — Moterų 
Są-gos 58 kp. $5.00; Šv. Var
do dr-ja $5.00; Jaunųjų Mer
gaičių Sodalicija $5.00. Viso 
$15.00.

Philadelphia, Pa., Šv. An
driejaus parap. mokyklos 
mergaičių Sodalicija $5.00; 
Ministrantų dr-ja $5.00. Vi
so $10.00.

Rockford, M. — SLRKA 
137 kp. $25.00; Šv. Petro ir 
Povilo parap. sodalietės $25; 
Moterų Są-gos 9 kp. $10.00; 
šv. Vardo dr-ja $5.00. Viso 
$65.00.

(Bus daugiau).

HELP WANTE1) — VYRAI

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAWTKD 
ADVERTISIHG DEPARTMENT

127 l\o. Dearborn Street 
Tel. RAMdolph 9488-9489

HELP WAKTED — VYRAI**

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidlrbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING CORP.

Door S. House 3.
__________13TH & CLARK STB._________

DIE CASTERS 
, REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
WOODWORXERS

Shaper Ir Buck Shaper. Patyrę prie 
parlor frėmų. Pastovūs darbai, gera 
mokestis.
1311 W. 47th ST. YARDS 6528

VYRŲ
Reikia prie lengvu dirbtuves darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Pradinė mo
kestis 65c Į valandų.

EAOLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 W. Fnlton St.

ARC WELDERIŲ 
STEEL HELPERS 

DARBININKŲ 
Svarbūs Karo Darbai 

Viršlaikis—dieną ir naktį.
Kelly-O’Leary Steel Works 

5757 W. 65th St.
Atdara kasdien—8 ryto Iki 5 popiet. 

Atdara SeštadfenĮ Ir Sekmadleftj 
8 ryto Iki 2 popiet.

SENYVAS VYRAS 
Reikalingas prie štymu’ valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės } 
Valet Shop.

EDGEMATER BEACH HOTEL
5349 Sherldan Rd.

DIRBTUVĖS DARBAI
PATYRIMAS NEREIKALINGA

j Rėikla prie abelnų dirbtuvės darbų 
kaip tai—Shlpping. Carloading. Chip 
Separators ir Hand Trucker»—Ge
ros darbo sąlygos—už virslaik) mo
ka laikų ir pusę—gera pradinė mo
kestis.

Atsineškite Pilietybės Jrodymus.
EMPLAYMENT OFIS. ATDARAS

Pirmad. iki šeštad.
8 ryto iki 4:30 popiet.

DOUGLAS PK. “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė.—Cicero, III.

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

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Sts.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STBĖET

CENTRAL STEEL
& WIRE CO.

HOUSEMEN ir LABOBERS
Reikalingi, Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Ttmekeeper’s ofisų.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sherldan Rd.

HEI.P WANTED — MOTERYS

100 - MOTERŲ - 100
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Išmokit dirbtuvės darbus ir būsite 
apmokamos už tai. Geros darbo są
lygos, gera mokestis ir viršlaikis mo
kant laikų Ir pusę. 'v

ATSINESKIT PRIRODYMUS 
PILIETYBES

EMPLOYMENT ofisas atdaras 
Pirmad. perdėm šeštad.

Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ.

HURLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė.. Cicero, III. 

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amato. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfield ‘L” Ir C. A. & 
E. R. R.).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St., Bellwood, III.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai, 
mokestis. *
KROLL BROS.

Gera

1801 S. Miehlgan

MERGINOMS
Proga išmokti amatų. Geros darbo 
sąlygos. 46 vai. savaitėje, $23.52. 
Kasdien — 8 iki 4:30 popiet; šeš
tadieni nuo 7 iki 1. Ats šaukite į

CARL GORR PRINTING CO. 
1801 Byron Jit. Blttersweet 1331 

Klairskt dėl M r. Karlsson.

MAŠINŲ OPERATORĖS
Siūti valdžiai pirštines. Patyrimas 
nereikalinga. Taipgi reikia EGZA
MINATORIŲ. Gera mokestis, lai
kas ir pusė mokama už viršlaikį.

DUBOW MFG. CO.
1907 lilllvaukce Avė.

. PORK TR1MMERS
Bučerių, Sausago IJnkers, Raikytų 
Lašinių Pakuotojos. Reikia patyru
sių. Gera mokestis.

WILLIA.1I DAVIES CO.
4101 S. Union Avė.

TYPTST—$20 00 for beginners plūs 
overtime. Typing railroad rate 
sheets. Congenial working condi- 
tions. 5 day week.
GUNTHORP-IVARRF.N PRINTING 

COMPANY
210 W. Jaokson Blvd.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis j savaitę: $30.00 
j savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit j Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

T\ H TJ H R Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kalnomtal

Atvykite { mūšy jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rfišj LENTŲ — BHLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčiy, višky, skiepę Ir flety. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
, PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

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
J

MILUONS AMU—Mirade Whip does work uonders 
with salads 1 A uniąue combination of old-fashioned 
boiled dressing and fine mayonnaiae, Mirade Whip it 
by far America’* favorite salad dressing. e

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

DIRBTUVĖS DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir naktį šiftai. Jsidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės j Personnel Ofisą
TAYLOR FORGE 
fe PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

WRECKING RTIRNERS 
DARBININKŲ

Patyrusiu Torch vyru darbams serap 
Iron varde Ir nrle budinku griovimo. 
Aukšta valandinė mokestis geriems 
vvrams. Gvarantuota minimum 6 
dienos ) savaitę ir viršlaikis.

Pilietybė Nereikalau jama 
Drafto Stovis Nesvarbu 

Ateikit pasirengė prie darbo. 
CLONICK steel CO.

2375 8. ARCHER. VICTORY 1475

VEIKLIEMS VYRAMS
Štai jums proga igyti gerą pasto
vų dirbtuvės darbą, jei jūs esate 
sveiki ir esat nuo drafto paliuo- 
suoti. I

Tikros Progos 
Isidirbimui

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ŠVENTADIENIAI APMOKAMA

Uniformos duodamos ir išvalomos 
dvkai. Kompanija atlieka didelę 
dalį svarbiu darbų ir užtikrina 
biznio padidėjimui po karo.

Dėl pilnu informacijų 
Atsišaukite Į Employment Ofisų

Wm. Wrigley Jr. Co.
3527 S. Ashland Avė.

DARBININKŲ
Reikia prie karo ir civilinių darbų. 
Pastovūs darbai. Matykit Mr. 

Thomas po 8:30 ryto.

PULLMAN COUCH CO.
3750 S. Ashland

BUS B O T S
Atsikreipkite Į Colonnada kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sherldan Rd.

VYRAI
DlrbtnvSa Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atallauklt J Employment ofleą 

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. SSth St.

PIRKITE KARO BONUS !

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto palluosuoti, reikalingi Išsila
vinti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L" ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St., Bellvvood, III.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINOS 17 IKI 35
Reikalingos prie maloniu gerai 
amnokamu dirbtuvės darbu. 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Gausit reguliarę pradine 
mokestį laike mokinimosi. 

GERI ALGOS PAKĖLIMAI 
MALONIOS DARBO 

SĄLYGOS
Nauji Poilsio ir Rekreacijos 

kambariai.
Du poilsio laikotarniai kasdien.

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Gėrėkitės skan'ais valgiais. žema 
kaina mūsų dirbtuvės cafiterijoje.

5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITE 
Likas ir pusė mokama už viršlaikį. 
Tikra proga prie pastovaus darbo 

ir isidirbimo.

ATEIKIT, PAMATE 
PERSITIKRINSITE

Wm. Wrigley Jr. Co.
3527 S. Ashland Avė. 

Švarūs Dirbtuvės Darbai

MOTERIMS
18 IKI 50 METŲ AMŽ. 

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikallnra. Dienų ar
ba naktį šiftai Pradžioje 60c į va
landų. Atsišaukit Į Employment o- 
fisų 8:30 ryte iki 5 popiet, nuo 
Pirmadienio iki Penktadienio.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PI.

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų išmokti siuvimo darbų rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsis.

VYRAI IR MOTERYS

SHIPPING CLERK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shlpping room. Drafto 
palluosuoti. Pastovūs darbai. gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfield “L" ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. & Adams St.. Bellvvood, III.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis, pastovūs darbai. Dieną ir 
naktį šiftai. Puiki transportacija.

ILLINOIS FELT CO. 
________2501 W. 48th St.

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
DARBININKŲ

DIRBTUVES DARBAI

100% KARO DARBAI 
PERGALEI

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet, 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį.

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

VASAROS VAKARAS 
SODŽIUJE

(Atsiminimai) 
Gražus, ramus pavakaris.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milllng Machine

Boring MiH
Vertlcal ir Horitontal

Gear Cutting Machines 

Grinders
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 
1140 W. MONROE ST.

DIRBTUVĖS 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Qnarry St.
(3 blokai Į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbu. Paty
rimas nereikalinga. Pastovūs, gera 
mokestis. Atsišaukite antram aukšte.

REDMER SONS CO.
654 W. Lake St.

MERGINŲ
Lampshade darbininkių prie parch- 
ment apdangalų. Patyrusių Ir nepa- 
tyrustų.

CAROLINF, BURK E RTFDTOS 
8903 Cottage .Grove Avė 

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 ( mė
nesi. Atsišaukite J Tlmekeeper's ofl-
■4-

EDGF.WATER BEACH HOTEL 
6X49 Sherldan Rd.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius bakaus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir nakt| šiftai. Atsttau- 
klt asmeniškai
popiet.

nuo 8:S0 ryto Iki 6

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

SKAITYKITE "DRAUGĄ*

Saulutė maloniai šviečia ir 
šildo visa, ką siekia savo

Taip joms besiruošiant, pa 
sigirdo iš laukų piemenų lio- 
liavimas: bir-rrr, lia,lio-lia, 
bir-rrr... Reiškia, kiaulėms 
leidžiama bėgti namo. Jos 
per dieną pūdimų laukuose 
skurdžiai gavusios maisto 
perkorusios žviegdamos sku
biai pasileido bėgti j namus; 
parbėgusios mėgina su snu
kiu tai vienus, tai kitus var
tus atsikelti, kad patekus j 
daržus. Kitos tiesiai puola 
į siavo gurbą ir ten radusios 
maistą godžiai jį ryja. Pa
tekusias j daržą kiaules vai
kai, motinų liepiami, vaiko 
mojuodami su pagaliais, šū
kauja.

Nespėta numaldyti kiau
lių, garsiai atgagena žąsys 
su žąsiukais. Katras pulkas 
atranda savo namus ir tai
ko, kad kaip papuolus į ko
pūstus, ar bulvienias. Vai
kams įsakoma jas paganyti 
kluone ir neleisti jų ant dar
žovių. Šeimininkės skaito žą
siukus sužinoti, ar visi yra- 
grįžę.

Saulutė arti laidos. Lau
kiama bandos pargynimo. 
Jau matytis laukų patvo
riais artinasi lyg kokia aud
ra dulkių debesys, kuriuos 
sukelia pargenami galvijai. 
Girdėtis karvių bliovimai, 
jaučių piktas baubimas, a- 
vių, girelių skaudus riksmas. 
Visi garsai susilieja į vieną 
ir sudaro savotišką, sodžiaus 
gyventojams težinomą kon
certą. Laukiama bandos lyg 
kokio triukšmingo svečio ir 
nemažai šeimininkių susirū
pinama. Tuojau reikės kar
ves milžti, kleckai, ar bul
vienė uždaryti, paklydusieji 
gireliai surasti. Užgriuvo 
banda triukšmingai, betvar
kiai, lyg koks nesuvaldomas 
gaivalas, slenka gatve į prie
kį. Desperatiškas pametusių 
savo motinas girelių klyks
mas, jų motinų gailestingas 
šauksmas, gaudančių savo 
girelius šeimininkių ir pie
menų garsios kalbos pripil
dė visą sodžių. Pasimetusių 
girelių beieškant bėga vieni, 
bėga kiti pas kaimynus, ste
bi žymes ausyse, kad radus 
savuosius, juos namo parne
šus.

Triukšmas užsibaigė, nu
rimo ir avelės su gireliais.

gaiviais spinduliais. Jos ma- T110 tarpu iš laukų grįžta 
lone naudodamies gyvi ir ne- vyra-i- nesiskubina, žino,

PANTRY MERGINA 
Locker Prižiūrėtoja ar Velterka rei
kalinga. Patyrusi ar nepatyrusi. Ge
ra mokestis, pastovus darbas."

EDGEWATER GOLF CLUB 
2045 Pratt Avė.

HOTEL TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Reikia. Dirbti artimoj north aidės 
hotelyje. Alga $75.00. Atsišauki
te prie Housekeeper.

8ENECA HOTEL 
200 E. Cheatnut

SKELBKITE "DRAUGE”

gyvi daiktai ramiai džiau
giasi savo būkle. Laukuose 
vienur, kitur, matyti, vyrai 
ramiai, lėtai aria, žemę pu
rena, ar kitką daro, jie daž
nai pažiūri į saulutę, norė
dami spėti, ar ne laikas na
mo joti.

Visur ramu, neskubu, tik 
pačiam sodžiuje re i š k i a s i 
veiklumo sąjūdis. Be vaikų 
gatvėje klykaujančių ir gau
dančių tam tikrus vabalus, 
moterėlės ruošiasi bėgioja. 
Ir darbo joms begalės. Rei
kia paruošti kiaulėms ėdalas, 
žolių joms parauti; reikia 
prižiūrėti vaikai, kad kur 
nežūtų, juos pavalgydyti, su
sipešus raminti. Laikas jau 
ir vakarienę kaisti ir virti. 
Tuųjau pargys kiaules, vė
liau žąsis iš laukų, reikia 
užtat prižiūrėti, kad visur 
vartai ir varteliai būtų už
kelti. Reikia paruošti puodai, 
puodynės supilti vakaro pie
nui. Žodžiu, darbams nėra 
galo.

jog juos laukia paruošta va
karienė, po vakarienės sal
dus poilsis. Arklius pavedę 
pusberniams nuvesti į nak
ties ganyklą, patys kiek pa- 
pypkavę sėda prie stalo va
karieniauti.

Vakarienė valgoma kieme: 
vėsiau, ir šviesiau. Pavaka
rieniavus vyrai ramiai, tin
giai traukia į savo guolį. 
Moterėlės ruošiasi, valo sta
lą, tvarko indus. Motinos 
klupdo vaikus ir klauso jų 
vakarinių poterų, juos gul
do miegui.

Sutemos virsta tamsuma. 
Moterys užsklendžia visas 
namų duris ir sodžiuje vis
kas sumiega. Tyku, ramu, 
tik dar žąsys su žąsiukais 
sutūpę į vieną šeimynišką 
būrelį ramiai, pusbalsiai šne
kučiuoja. Kaip ilgai jų pa
šnekesiai tęsiasi, nieks ne
gali pasakyti. 'Jos gagena iki 
savo snapų nepaslepia po 
sparnais. Po vakaro, atėjo 
tyli tamsi naktis. Meškultls
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esSBSSB^BMaMBSS
Entered as second-Class Matter March $1, 1916 at Chlcago, IH.

Under the Act of Mareh 3, 1879.

Švedijos šventė

Karas ir pokarinės problemos
MILITARINfi PERGALE

Juo toliau, juo labiau įsitikinama Vašingtono poli
tinėse sferose, kad Jungtinės Valstybės ir sąjunginin
kai susiduria su dviem milžiniško didumo problemom.

Pirmoji problema yra militarinė. Jungtinės Tautos 
siekia sutriuškinti ašies jėgas ir visai sudaužyti mili- 
tarines mašinas, kurios grąsina pasaulio ramybei ir 
saugumui. Antroji problema, su kuria teks susidurti, 
tai pokarinio pasaulio pertvarkymas. Pergalė — tai vi
siškas priešų nugalėjimas. Bet toji pergalė nebus pil
na, jei pokarinis gyvenimas nebus taip pertvarkytas, 
kad daugiau nebereiktų tautai prieš tautą, valstybei 
prieš valstybę ginklą pakelti.

Didžioėiosjgrilamjos^premjeras Winston Churchill, 
anuo kartų kalėdamas Jungtinių Valstybių kongrese, 
lietė tik militarinę karo pusę, dėl kurios yra susita
rusios visos jungtinės tautos. Visi sutaria, kad prieš 
kalbant apie taikos sąlygas, priešas turės besąlyginiai 
pasiduoti.

NEPAKAKS PARUOŠTI TAIKOS PLAN4

Po militarinės pergalės dar labai daug didelių daly
kų reiks atlikti, išlyginti. Tam reiks daug laiko pa
švęsti. Darbas negalės būti dirbamas skubotai, apgrai
bomis, kaip po pirmojo pasaulinio karo. Jis turės eiti 
išlengvo, sistematingai. Norint įgyvendinti taiką ir 
tai pastovią ir teisingą taiką, tarptautinį (ypač Euror 
pos) gyvenimą reiks iš pačių pagrindų pertvarkyti. 
Mes esame tikri, kad sąjungininkų vadai, pasiekę mi
litarinę pergalę, nesėdės ant laurų. Jiems nepakaks 
paruošti taikos planą, paleisti armijas, panaikinti ka
ro laivyną ir, viską palikus likimui, laukti kol kitas 
griaunantis ir naikinantis kataklizmas užeis.

Nepakaks sąjungininkams sunaikinti nacių ir fašis
tų režimus, bet jų vieton reiks naujus pastatyti. Tam 
reikės gerai apgalvoto plano. Militarinė pergalė tai ne
bus didžiojo užsimojimo pabaiga, bet tik pradžia.

MAITINIMAS IR PERAUKLĖJIMAS
Kad pokarinio pasaulio pertvarkymas eis lėtu ir sis- 

tematingu keliu, jau dabar galime numanyti.
Štai, turime pavyzdį iš jungtinių tautų maisto kon

ferencijos, kurioj aptarta pasaulio maitinimo proble
mos. Čia liesta ne tiek greitos pašalpos klausimai, 
kiek ieškota kelių geresnei maisto distribucijai.

Savo ruožtu iškyla ir kita didelės reikšmės proble
ma. Reikės perauklėti tuos žmones, kurie buvo persi
sunkę pagoniško nacizmo ir fašizmo filosofija. Turės 
būti atsižvelgta ir į komunizmą, kuris jokiu būdu nė
ra galimas suderinti su demokratijos dėsniais, šios 
nėra militarinės, bet socialinės problemos. Tačiau jos 
turi stiprų ryšį su visais tais dalykais, kurie veda pa
saulį prie tokios taikos, dėl kurios šiandien demokra
tijos kariauja. ». g j
ATLANTO CARTERIS IR ENCIKLIKOS

Vis dėl to, reikia pasakyti, ligšiol dar per maža kreip
ta dėmesio į socialinius ir moralinius pagrindus, ku
rie turės tarnauti kaipo bazė taikai atstatyti. Atlanto 
Ča rte ris tuo tarpu tėra vienintėlis kelrodis, kuris nu
rodo pasauliui Keturias Laisves ir duoda visoms tau
toms teises pasirūpinti savo likimu, bet tai toli gražu 
nėra pilni taikai rėmai. Ligšiol geriausias ir pilniau
sias planas siekti tokiai taikai, dėl kurios kariaujame, 
randamas popiežių enciklikose. Jose yra labai aiškiai 
suformuluoti moraliniai ir socialiniai principai, ku
riais turi būti pagrįsta naujo pasaulio tvarka ir ku
riais turi tvarkytis tarptautiniai santykiai.

Tuo tarpu vis tik dar sunku tikrai pasakyti, kokiais 
keliais pakryps pasaulio rekonstrukcijos darbas. Garai, 
kad visos jėgos dabar yra sukoncentruotos railitarinei 
pergalei. Bet nemažiau vieningų pastangų reiks pa
dėtu kad užtikrinti pasauliui pastovią ir teisingą taiką.

Vakar, būtent birželio mėn. 6 d., buvo Švedijos šven
tė. Ta proga LKFSB parinko apie švedų tautą ver
tingų žinių.

Ši valstybė yra didžiausia iš Baltoskandijos grupės: 
užima 173,347 kvadr. mail. ir gyventojų turi arti šešis 
su puse milijonų. Gausios kalnų upės davė galimybės 
švedams įrengti galingas elektros jėgaines, kas yra 
labai iškėlę jų pramonę. Tuo labiau, kad Švedija turi 
bene pačią geriausią pasaulyje rūdą plieno gamybai. 
Kadangi apie 45 nuoš. Švedijos yra miškais apaugę, 
tai yra išsiplėtusi ir miško pramonė. Švedai, tarp kal
nynų, turi ir derlingos žemės, kur yra gražiai išplės
tas žemės ūkis. Tarp Lietuvos ir Švedijos visada bu
vo prietelingi santykiai. Kai kurie lietuviai buvo gavę 
stipendijas studijuoti Švedijos aukštosiose mokyklo
se. Laisvoji Švedija buvo vieta, kurią Didžiojo karo 
metu lietuviai pasirinko savo garsiajai Stokholmo kon
ferencijai. Čia kurį laiką gyveno lietuvių rašytojas Tu
mas-Vaižgantas ir švedų sostinėje yra sukūręs daug 
gražių lietuviškų raštų. Iš švedų rašytojų Lietuvoje 
bene daugiausiai buvo pažįstama Nobelio laureatė Sei
mą Lagerlof, sukūrusi ‘'Kristaus Legendas”, rašiusi 
kitomis religinėmis temomis. Ir dabar Švedijos visuo
menė remia nepriklausomos 'Lietuvos atstatymą. Įdo
mu prisiminti, kad Didžiojo karo metu Stokholmo ma
joras Lindhagenas buvo iškėlęs mintį steigti šiaurės 
ir Baltijos tautų sąjungą-federaciją, į kurią buvo nu
matyta kviesti ir Lietuvą. Tą mintį rėmė kun. Tumas, 
Lietuvos filosofas St. Šalkauskis, o dabar Baltoskan
dijos mintį populiarina prof. Pakštas. Lietuvoje gra
žiai veikė lietuvių-švedų draugija.

'Nėra jūrų laisvės, be laisvu Baltijos valstybių'
Jau rašėm, kad Latvijos pasiuntinybė rodo daug 

veiklumo leidžiant knygas apie Baltijos jūrą, Baltijos 
valstybes, Latviją., Neseniai iš spaudos išėjo dr. A. 
Bilmanio veikalas. “The Baltic States and the Problem 
of the Freėdom of the Baltic Sea”. Čia Latvijos įgal 
min. Vašingtone, A. Bilmanis, primena, kad Baltijos 
jūra savo pavadinimą gavo nuo Baltų tautų — lietu
vių ir latvių, kurie jau nemažiau, kaip 4,000 metų gy
vena šios jūros pakrantėse. Knygoje autorius nupasa
koja Baltijos jūros ir Baltų tautų istoriją, įškelia tarp
tautinę reikšmę Baltij*os jūros ir Baltijos kraštų, pre
kybinius santykius, varžybas dėl įtakos ‘Baltijos jū
roje. Iškeliami įdomūs palyginimai: paskutiniais prieš 
karą metais (1938) Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos užsienio prekyba siekė $586,000,000, taigi net 
pralenkė tokį 169-nių milijonų kraštą, kaip Rusija, 
kuri tuo pat metu su užsieniu teprekiavo už $525,000,- 
000. Min. dr. A. Bilmanis drąsiai ir teisingai gina tau
tų teises: ''i|:*d|R

— Negali būti laisvės Europoje be Baltijos jūros 
laisvės, gi nebus Baltijos jūros laisvės be laisvų Balti
jos tautų, kurios yra natūralūs Baltijos jūros laisvės 
sargai. Baltijos laisvės klausimas nėra tik vietinis klau
simas: tai yra tarptautinė problema (klausimas) dide
lės svarbos, nes dominavimas (valdymas) Baltijos jū
ros yrą raktas į valdymą Europos, panašiai, kaip ir 
dominavimas Viduržemio jūros: jūrų laisvė yra neda
loma!... Nėra ir negali būti kitokio Baltijos klausimo 
išsprendimo, kaip tik paskelbimas visiško neutralumo 
ir laisvės Baltijos jūrose, tą garantuojant Didžiosioms 
demokratijoms, prie kurių turi būti prijungtos Jung
tinių Tautų garantijos... Kitaip bus palikta užuomazga 
naujiems karams ir naujoms koalicijoms.”

Argentinos revoliucija
..J

Argentinoje įvyko tai, ko galima buvo laukti -r- re
voliucija.

ši valstybė yra vienintelė Pietų Amerikoj, kuri pa
siliko neutrali šiame kare. Jos neutralumas nemažai 
kenkė jungtinių tautų karo pastangoms, nes Argen
tina pasidarė nacių-fašistų šnipų lizdas. Milžiniška gy
ventojų dauguma stovėjo už tai, kad jų kraštas dėtųs 
prie jungtinių tautų, tačiau valdžia, turėdama kaž
kokius miglotus sumetimus, nepildė daugumos žmo- 
nių valios. 'IStlPtUMl

Bet, kiek tuo tarpu yra žinių, revoliucija sukėlė ne 
tos daugumos atstovai, bet fašistų mažuma, kuri taip 
pat nebuvo patenkinta prezidento Castillo režimu.

Reikia vis tik tikėtis, kad naujoji preliminarinė Ar
gentinos vyriausybė likviduos revoliuciją šiuo būdu: 
tuoj nutrauks santykius su Vokietija, Italija ir Japo
nija ir pkskelbs naujus prezidento rinkimus, kad nepa
žeisti demokratijos.

Kiekvienas nupirktas U. S. karo bonas—tai yra pa
greitinimas sutriuškinti diktatorių jėgas ir sumažinti 
pavergtųjų tautų kančias, greičiau jas išlaisvinant iš 
žiaurių okupantu.

Pariipinimas namų karo darbinin
kams yra svarbi problema

National Housing Agency 
prašo statybų savininkų vi
sose šalies dalyse padėti pa
rūpinti tinkamus namus dar
bininkams, kurie dabar per
sikelia į karo produkcijos 
centrus.

Kiek tik medžiagos gali 
būti nukreipta nuo karo pro
dukcijos — gnnainjiyuji laivų 
ir šautuvų ir lėktuvų ir tan
kų — yra vartojama parū
pinti namų darbininkams. 
Jeigu žmonės šių karo pro
dukcijos centrų atidarytų 
savo namus atvykstantiems 
karo darbininkams, tai pro
blema nebūtų tokia sunki. 
Nėra pakankamai šių me
džiagų parūpinti naujų na
mų jiems visiems.

Sutikti šį trukumą, NHA 
išsiunčia sekamus prašymus 
kiekvienai iš šių apylinkių—

(1) Ragina nuosavybių 
savininkus pavesti karo dar
bininkams ir jų šeimoms vi
sus tuščius namus, apart- 
mentus ir kambarius, kurie 
tik yra tinkami be remontą-f
vimų ir be vartojimo reika
lingų medžiagų.

(2) Ragina savininkus ki
tų nuosavybių, .kurios da
bar netinkamos,'pakeisti ar
ba ’pAfiišytisfičvo pinigais 
arba su pagelba finansavi
mo įstaigų.

(3) Jeigu nuosavybių sa
vininkai negali arba nenori 
imti šį žingsnį, NHA siūlo 
nuomoti namus arba staty
bas vardan valdžios ir juos 
atremontuoti valdžios pini
gais. Ši nuomavimo progra
ma apims tik tam tikrus 
“supercritical” centrus. Pa
gal šią programą Home 
Owners Loan Corporation

. (HOLC) tvarkys ir užlaikys 
nuosavybę; paims morgičius 
ir taksų mokesčius sutarties 
laikui, ir užmokės savinin
kui nuomą iŠ anksto sutar
tą.

Namų problemą negalima 
išrišti be kooperacijos žmo
nių karo produkcijos zonuo- 
se. Tas reiškia visų žmonių 
kooperaciją ne tik savininkų 
arba tų, kurie kontroliuoja 
namus ir kitas statybas, 
nors suprantama, kad šie 
teiks tiesioginę kooperaciją. 
Kiti gali paraginti savo dar
bu ir .įtekme bendrą supra
timą problemos visoje apy
linkėje.

šiuose “supercritical” cen
truose, National Housing A- 
gency įsteigė War Housing 
Centers, kuriems padeda su 
patarimais ir kooperacija, 
War Housing Committee, ku 
ri susideda iš atstovų vieti
nės valdžios ir įvairių mies
to ir kitų privačių organiza
cijų. ši vietinė kooperacija 
padeda prisitaikyti namų 
pristatymo programai prie 
resursų, reikalavimų ir pa
rinkimų apylinkės.

War Housing centrų svar
biausi veikimai, apart infor
macijų sutelkimas, yra:

1. Užrašyti visus tuščius 
namus, ąpartmentus ir kam
barius, kuriuos karo darbi
ninkai galėtų vartoti.

2. Patarti atvykstantiems 
karo darbininkams kur ga
lima rasti vietiį.

Komp. Žilevičius 
sunkiai sužeistas

Elizabeth, N. J. — Gregu-
3. Patarti apylinkei iš

spręsti apgyvendinimo prob
lemą būdais, kurie tiktų to
je apylinkėje.

4. Remti “Karo Svečių” 
programą, kuri nereikalauja 
būtinai reikalingų medžiagų

5. Raginti nuosavybių sa
vininkus pakeisti statybas į 
gyvenimo vietas savo pini
gais dėl karo darbininkų.

6. Raginti, kur galima pa
keitimą statybų į apartmen- 
tus su viešo fondo pinigais.

Gyventojai, kurie moka 
svetimai kalbėti gali žymiai 
prisidėti prie šio svarhaus 
darbo kritiškuose centruose.

Pirma, jų vadai privalo 
kreiptis prie War Housing 
centro vedėjo aptarti bend
rą problemą savo apylinkėj 
ir kreipti dėmesį į ypatingas 
problemas svetimtaučių apy
linkėj.

Tokia konferencija galėtų 
įvykdinti susirinkimą, kuria
me War Housing Center ve
dėjas ir kiti kvalifikuoti kal
bėtojai dalyvautų ir paaiš
kintų namų programą ir ko
kią rolę svetimų kalbų žmo
nės galėtų vaidinti.

Nariai šios grupės galėtų 
pasiūlyti nąm,ųs, eų>ąrtn^ep^

vimui War Housing centrus 
atvykstantiems karo darbi
ninkams, kurie kalba jų kai. 
bą. Susieiti ir gyventi su 
draugais, kurie kalba vieną 
kalbą turėtų sudaryti jau
kią atmosferą. Patenkinti 
šiuos darbininkus, kad jie

žės 27 d. vakare automobi
lius suvažinėjo komp. Juo
zą Žilevičių, ėjusį Second 
Št. namų link.

Komp. įL ^Žilevičius su
žeistas sunkiai. Jam įlauž
tas šonkaulis, viena koja į- 
laužta dviejose vietose. Yna 
sužeidimų ir galvoje.

Komp. J. Žilevičius gydo
mas Alexey Brothers ligo
ninėje. Linkime jam sekinis 
gai ir greitai sveikti, o jo 
žmonai ir dukrelei reiškia
me užuojautos.

Dideli būriai
Centralinėje Amerikoje 

susiorganizavo į didelius bū
rius skruzdelės ir žygiuoda
mas puola paukščius ir ma
žus gyvulius.

duotų 100 nuoš. savo jėgų 
karo produkcijai yra vienas 
tikslas šios problemos.

Jie taipgi gali prašalinti 
nusistatymus daugelio žmo
nių, kurie nenori priimti šei
mas su vaikiais ir nevedusių 
moterų. Karo darbas dažnai 
šaukia vyrus su šeimoms j 
naujas vietas ir šie vyrai 
nustos dirbę, ir sugrįš į sa- 
vp «£J$ao^ '

'Tietets tia
karo produkcijos centriio&e. 
Vis daugiau moterų stoja į 
darbus, kuriuose dirbo vy
rai, kurie dabar kovos fron
te, ir jos turi rasti gyveni
mo vietų — tai kita proble
ma, kurią kiekviena apylin
kė turės išrišti.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMSGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.9

Laimi geros rfi&es motery kaUtatei, kailiukais pnpuo&sfc arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE EB PATYS PAMATYKITE UANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIGAI SHOP
1711W. 47th Street Tek Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
TAUFYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik 
dirėta parlor setų nemeskite 
lauk, paduokite Roosfc. 
velt Pnmitare Kompani
jai. Jie F»
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJA tave 
dirbtavėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaiL 
$»■$•

• B •
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

Ir jus save ap-

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

telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANV

2316 WE8T ROOSEVKLT ROAD
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Birželio 18 d. - Lietuvių Diena U. S.
Victory Bonds pardavinėti

PRIE ftA?,DOLFH IR STATE gatvių (virdurmiesty) 
ant “booth” bus iškelta iškaba “Lithuanian Day”, o vidu
je lietuvaitės tautiniuose rūbuose patarnaus pirkėjams 
lx>nų. Kreditas eis lietuviams. Vadovaus Mrs. M. Nares 
(Narjauskienė).

Chicagoje yra susitveręs. Lietuviai Dėdės Šamo 
Lithuanian Committee f or ’ aky vaizdo je
U. S. Victory Fund, kurio . . , ... ,

Iki šiol Chicago lietuviai vlų kreditan. Kioske patar- 
Dėdės Savo akyvaizdoje naus lietuvaitės, priežiūroj 
gražiai pasirodo Karo Bonų, M. ^ares (dr. Narės-

Brenza, ^Metropolitan "statė i P^ime ir, pagal (Narjausko žmonos), kuri
savo skaičių, stovi kone pir- ,yra Lithuanian Committee 
moję vietoje. Vadinas, lietu- pirminink^ Moterų Sky-

kurio
pirmininku yra teisėjas J 
Zūris, sekret. veikėja E. Sa- 
mienė, o iždininku adv. J

Bank prezidentas. Komite 
tas yra įregistruotas U. S.
Treasury Department ir tu- jviai Pasirodo dideli patriotei 
ri visas teises U. S. Victory , visokielietuviškų bolševi- 
Bonde -r Stamps pardavinė
ti lietuvių kreditan.

Šis Komitetas yra pada
lintas į sekcijas, kurių pir
mininkais yra sekantieji: 
Bonų Pardavimo — J. Mo
zeris, Keistuto taupymo ir 
paskolos bendrovės sekr.; 
Radio ir Skelbimų — aud. J. 
Varkala; Spaudos — M. 
Vaidyla; Parengimų ir Kal
bėtojų — K. August; Orga
nizacijų ir Klubų — V. Ba
landa ir Statistikos — Ignas 
Sakalas. Komitetui ir jo 
Sekcijoms visokeriopos rei- j 
kalingos pagelbos teikia U. < 
S. Treasury Department | 
War Saving Staff Chicago 
Rajono atstovas.

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. SASTEIt, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Pilone YARDS 6054

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Associafion
OP CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Bea t. KAZANAU8KAS 

Sekretorius

kurio seks griuvimas ir ki- nazių okupaciją ir kurių vi-
tokio izmo.

Birželio 18 d. lietuvių 
kreditui

Tą dieną Chicago vidur- 
miesty, prie Randolph ir 
State gatvių, Karo Depar
tamento kioske (booth) bus 
visą dieną pardavinėjami U. 
S. Victory Bonds ir Stampg.

i<

Jaunuolis nuteistas
sos viltys laisvę atgauti yra
Amerikos pastangose. Taigi, I kalėjimai) VlSam 
Chicago ir apylinkės lietu-Į v. , 
viai iš anksto raginami tą dlTIZIUf 
dieną pirkti bonus tiktai nu
važiavus į vidurmie3tį prie 
Randolph ir State gatvių 
lietuvaičių patarnaujamam 
kioske. Klausykite apie tai 
radio J. Budriko valandoje.

Kas tik tą dieną pirks tame Smulkias tos dienos infor-
kioske bonus, visų eis lietu-

naus.

Druni ir Bugle Corpskų zaunijimai, kad lietuviai , 
yra pro naciai yra tiktai be- ' 8arsins Lietuvių Dieną 
reikalingas ir jiems nenau- J Kad atkreipus žmonių dė
dingas burnų aušinimas, mesį, kad paskatinus prie
Apie lietuvius, kas yra tie, 
kurie nebučiuoja Stalinui 
ranką, Amerikos valdžia ge
riau žino, nei patys lietuviš
ki bolševikai. Žino lietuvius 
iš jų darbų, iš jų rėmimo, 
kad Amerika kuo greičiau 
sutriuškintų nacizmą, po

Daugelis žmonių susirūpi-, Jei širdyje turėsi dangų 
na savo sveikata tiktai ta- ir pasaulis tau išrodys dan-
da, kuomet jos jau netenka, gumi (J. Radzivosiei/

macijas ir visą programą 
paskelbs aud. J. Varkala. 
Klausykite, įsidėmėkite ir 
kitiems pasakykite bei para
ginkite.

Vėliau apie tai bus dau
giau žinių. —Kom. narys.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Auburn, Calif. — Amos 
Raymond Latehan, 18 metų 
amžiaus, prisipažino, jog nu
žudė penkis savo familijos 
narius. Baisi žmogžudystė 
įvyko vaąario 11 dieną. Jau
nuolis rastas kaltas ir nu
teistas kalėjiman iki gyvos 
galvos, pereitą trečiadienį, 
už pamotės nužudymą. Jau
nuolis pasakė, jog jis nušo
vė savo tėvą ir pamotę. f>a- 
vo senelius, Mr. ir Mrs. 
Charles, po to kai jis rado, 
jog jo tėvas mušė jo pamo
tę.

G AKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

SUVIRS 200 PAMINKLs?

pirkimo bonų, tą dieną vi- 
durmiesty paroduos Darius- 
Girėnas Post 271, American 
Legion, Drum and Bugle 
Corps. Ant “booth” bus iš
kelta iškaba, kad čia patar
nauja lietuvaitės, kurių tė
vų kraštas kenčia žiaurią

ss—j ■■ ~ -----------

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS.iš nęblupkančių spali 

vų medžiagos ir teikiama • jttfcog1 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO*. LAIKAS—
Matykite mus kaslihk MegstiOių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YAKDS 1718

r.

WHOLESALE g 
FURNITURE

BROKER
Gverything in the -line of 

Furaiture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representatfve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appotatment call — 

REPUBLIG 8051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dten. Ir N.ktJ

Paragink užsisakyti crDrau-

4805-07 SOUTH HERMITAftE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4M2-S4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tat LAFayetta 8727
RADIO PROGRAMAS — 8:(W vaL~PirmadtrKetvirtad. vak. 

(1 stoties WGES (1390), su Povilu Saltlmieru.

mARGUTIJ'
| 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

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

RANDASI PAS MUS JU 
PASIRINKIMUL 
Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

Pachankis - Troosl Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

BEGEMAN'S-------------
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Neaumesklt senų, sugedusių Budelnlnkų. Jų negulima. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnikal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

SI Firma Virš 50 Metų
Tos PaOm Šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Paehankfc Prodnctions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

'MODERNI UvfcUna PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashkigton Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO 2 VALANDOJE

, Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6612 So. Westem Ave„ CJiicago
Telefonas Grovehill 0142 ,

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

INSULUOKITE Savo Namus
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IK JCSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IK LINKSMUMO, NES 
TAI DALO PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS !

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, vvallpaper, pleiš
te ri o ir waliboard. Vienas aptraukinias užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavas ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyki

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oomer 55th and State Streets 
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NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

l/*
AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turimo 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
MOT LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

L LIULEVICIUS
SO. CALIFORNIA AVM. Phone LAFAYETTE Mį$l

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

Tetaptame YARDS 141#

L J. ZOLP
1D48 WEST 4tth STREET Phone YARDS 8781

MAŽEIKA
M19 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonea YAKDS 113S-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
2S14 WEST 23rd PLAGE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10738 S. MICHIOAN AVĖ.

10621 SO. MICHIOAN AVĖ.

rbong CANAL 2818 

Tel. PULLMAN 127®

L BUKAUSKAS
Phong PULLMAN 9061
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų:

Didins Hines 
ligoninę

Du broliai, "Draugo" prieteliai, Dėdės 
Šamo kariuomenėje

Didins Hines Memorial li
goninę. Tai yra vieta netoli 
Chicagos, kur yra gydomi 
praėjusio pasaulinio karo 
veteranai ligoniai.

Senatorius Scott Lucas 
praneša, kad Am. Jungtinių 
Valstybių karo departamen
tas patvirtino padidinti 
Hines Memorial ligoninę ir 
dar pastatyti 1,500 lovų. 
Projektui įvykdyti paskirta 
$5,000,000.

Pvt. Lawrence Gubista

Pvt. Lavvrence Gubista 
gimė 1920 metais, kovo 2 
dieną, Chicagoje, III. Baigė 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir St. Rita 
high school, 1937 metais. 
Priklausė prie Šv. Vardo 
Draugijos, Brighton Park. 
Pasižymėjo baseball sporte, 
o ypač bowling. Nuo jaunų 
.dienų buvo dienraščio 
^Draugo” išnešiotojas. Dir
bo Crane Co. kaipo Lathe 
operator. Yra nevedęs ir pir
miau gyveno su tėvais. Jo 
tėvai yra Klerijonas ir Ro
zalija Gubista, 4355 So. Mo
zart.

Pvt. Lawrence Gubista į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, balandžio 
31 dieną. Dabartinis jo ad
resas yra šis: Pvt. L. Gu
bista, 36660841 Co. E. 130th 
T. D. T. B. 2nd Regt. T. D. 
R. T. C. North Camp Hood, 
Texas.

Jo tėvas Klerijonas Gubis
ta yra dienraščio “Draugo” 
agentas.

Pvt. Casimir R. Gubista 
Pvt. Casimir R. Gubista

gimė 1922 metais, vasario 
20 dieną, Chicagoje, III. Bai-

36,688 priešo karo
belaisvių Amerikoj

Washingten. — Karo de
partamentas pereitą penkta
dienį pranešė, kad Jungtinė
se Amerikos Valstybėse dvi-

Lietuvės motinos penki sūnūs 
Dėdės Šamo kariuomenėje

gė Nekalto Prasidėjimo šv.! dešimt vienoje belaisvių 
Panelės lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir lankė 
St. Rita high school. Jis bu
vo dienraščio “Draugo” iš
nešiotojas. Pasižymėjo base
ball sporte, o ypač bowling.
Dirbo Crane Co. kaipo in
spektorius.

Pvt. Casimir Gubista į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1942 mtais, gruodžio 
11 dieną. Jis dabar randasi 
Havajų salose. Jo adresas 
yra šis: Pvt. C. R. Gubista,
Asn. 36714342 Btry C 213 
Fa Bu. A. P. O. 40 c-o Post- 
master San Francisco, Calif.

Jo tėvai, Klerijonas ir Ro
zalija Gubista, gyvena Chi
cagoje, 4355 So. Mozart.
Klerijonas Gubista yra 
“Draugo” agentas. -

Casimir Gubista yra neve
dęs ir pirmiau gyveno su tė
vais.

Senas automobilis
Tarrytown, N. Y. — Mr. 

ir Mrs. John D. Rockefeller, 
Jr. , susisiekimui naudoja 
1902 metų senumo elektrinį

a
Ii

Sužeisti Šiaurės 
Afrikoje

I -I 1
, Washington. — Karo de
partamentas birželio 4 dieną 
pranešė 650 Jungtinių Ame
rikos Valstybių sužeistųjų

kempėje yra 36,688 priešo 
karo belaisviai.

Amerikoje yra 22,110 vo
kiečių belaisvių, 14,516 italų 
ir 62 japonai.

Vokiečiai belaisviai

Vokiečiai belaisviai yra' 
laikomi vienuolikoje kem
pių. Jie randasi šiose kem
pėse : Breckinridge, Ky.; 
Chaffe, Ark.; Crossville, 
Tenn.; Gruber, Okla.; Here
fordu Tex.; Huntsville, Tex.; 
Roswell, N. M.; Stringtown, 
Okla.; Angel Island, Calif.; 
Blanding Fla., ir Fort Geo
rge G. Meade, Md.

Italai belaisviai

Italai belaisviai randasi 
šiose kempėse:

Atterbury, Indiana; Car- 
son, Čolorado; Clark, Mo.; 
Crosville, Tenn.; Florence, 
Ariz.; Fort Leonard Wood, 
Mo.; Ogden, Utah; Phillips, 
Kas.; Weingorten, Mo.; ir 
Wheeler, Ga.

Japonai belaisviai laikomi 
kempėje McCoy, Wis,

(“Drauraa” Acme televnoto) 
Joan Barry, 23 metų am

žiaus, aktorė, kelia bylą 
Charlie Chaplin. Byloje sa
koma, kad Charlie Chaplin 
yra tėvas dar negimusios
jos kūdikio.

Nori didelę sumą 
pinigą

Los Angeles. — Vienos 
merginos motina iškėlė mo- 
vie komedijantui Charles 
Chaplin bylą. Byloje kome- 
dijantas Charles Chaplin va
dinamas dar negimusio kū
dikio tėvu. Motina savo duk
rai iš Chaplin reikalauja 
vaiko išlaikymui, kai tik jis 
gims, $2,500 per mėnesį, 
$10,000 dėl dukters medici
niškų reikalų ir $5,000 teis
mo ir advokato išlaidoms. 
Toji mergina vadinasi John 
Berry, 23 metų avižiaus, ku
ri laukia kūdikio, mergina 
yra movie asperantė.

Charles Chaplin paneigia 
kaltinimą, kad jis yra busi
mo kūdikio tėvas ir neatsa- 
komingas dėl Miss Berry’s 
padėties.

Lietuvės Marijonos Priek- 
šienės vaikai buvo augina
mi ir auklėjami Milwaukee, 
Wisconsin valstybėje. Per 
paskutinius 13 metų jų šei
ma gyveno Chicagoje, 1246 
Wabansia avė., North Side.

Dabar penki Marijonos 
Priekšienės- sūnūs tarnauja 
Dėdės Šamo kariuomenėje. 
Jų vardai yra šie:

Jonas, 31 metų amžiaus, 
tarnauja užjūryje;

Jurgis, 25 metų amžiaus,- 
tarnauja užjūryje;

Aleksas, 24 metų amžiaus, 
tarnauja armijoje;

Juozas, 19 metų amžiaus, 
tarnauja laivyne; ir

William, 18 metų amžiaus, 
tarnauja armijoje.

Motina yra našlė. Ji iš
augino ir išauklėjo gražiai 
savo sūnus ir atidavė Ame
rikos kraštui ginti ir Lietu
vai išlaisvinti. Namie su mo- 
tna pasiliko duktė Ona ir 
jauniausias sūnus Albertas, 
17 metų amžiaus.

Marijona Priekšienė yra 
kilusi iš Veiverių, Suvalki
joje. Jos pavardė po tėvais 
— Cibirkiūtė.

Bulvių reikšmė
Kiekvienas extra šimtas 

bušelių bulvių, išaugintų 
11943 metais, išmaitins 20 
kareivių per metus kasdien.

PLATINKITE “DRAUGĄ“

utomobilį, kuris buvo pa-i kareivių pavardes, kurie bu- 
liktas mirusio John D. Ro-ivo sužeisti š. Afrikoje.
ckefeller.

SKELBKITfiS “DRAUGE” stybės.

Sužeist jų tarpe yra 9 chi- 
cagiečiai ir 18 iš Illinois val-

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS

ąjAfnaui

Dbuyuiuisi

PATAISYS JCSŲ BATUS BE 
KUPONŲ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui.
MAriėMMItoH Mašinos.

PAULS SHOE REPAIR SHOP
3318 South Halsted Street

Kiek Amerikos
kareivių nelaisvėje

Washington, D. C. — Ka
ro sekretorius Stimson pa
reiškė, kad priešas šiandien 
turi paėmęs 17,083 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivius nelaisvėn.

Japonų nelaisvėje randasi 
11,307 Amerikos kareiviai, 
Vokietijoje — 3,312, Itali
joje — 2,464.

Seniausia knyga
Seniausia atspausdinta 

knyga yra žinoma iš 868 
i metų.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
G2ED PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS EEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

1
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TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 441 Metai Sėkmingo Patarnavimo I

KEIST’JTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 jas. H. Mozeris, Sec'y. 8238 SO. HALSTED ST.

Trys vaikai mirė dėžėje
Alamosa, Cd'o. — Motina 

pakėlusi uždarytą dėžę ra
do, birželio 2 dieną, savo sū
naus ir dviejų kitų mažų 
vaikų lavonus. Vaikai, Niek 
Gallegos ir John Chavez, 
abu keturių metų amžiaus, 
ir Eugene Medina, 3 metų, 
pereitą trečiadienį žaidė ant 
porčiaus apleistų namų, ne
toli San Luis. Mrs. Dan Gal
legos, motina Niek, rado la
vonus po viso vakaro ieško
jimo. Vaikai žaidė ir jie be- 
žaizdami įlipo į dėžę. Dėžės 
viršus užsitrenkė ir trys vai
kai dėžėje užduso.

A. R. Kryžius 
pajėgus

Washington. — Norman 
H. Davis, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vedėjas, pe
reitą penktadienį pranešė, 
jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius gali dabar maitinti 
per dieną arti 1,500,00 as
menų, reikalui esant. Jis 
pasakė, jog A. R. Kryžiaus 
976 skyriai turi 23,228 ap
saugos vietas, kur galima 
sutalpinti 2,556,215 asmenų, 
daugiau kaip 500,000 blan- 
ketų, netoli 150,000 lovų ir 
27,000 neštuvų naudoti svar
biam reikalui.

Chicago, III. — West Sidė- 
je viena šešių metų mergai
tė surinko būrį vaikų, jų 
tarpe buvo ir žydelių, nusi
vedė į šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią ir ragino, kad visi 
vaikai prašytų Dievo, kad 
Amerikos kareiviams sektų
si- nugalėti priešą, įsigalėtų 
taika ir būtų užtektinai duo
nos.

Banditai dienos 
metu apiplėšė
bankininkų

Chicago, IU. — Pereitą 
penktadienį dienos metu 
trys banditai sučiupo banki
ninką Albert J. Kemper, 
4236 N. Winchester avė., ir 
pagrobė iš jo $4,500.

Bankininkas buvo išėmęs 
pinigus iš miesto banko ir 
važiavo į savo ofisą. Bandi
tai jį sekė. Banditai banki
ninką sulaikė netoli North 
Avenue Federal Savings ir 
Loan Association ofiso, 421 
North avė.

Banditai bankininką įsi
traukė į savo automobilį, at
ėmė pinigus, pavažiavo kiek 
kelio ir paskui jį išstūmė iš 
savo automobilio.

Bankininko automobilyje 
liko nepaliesta $200.

Atyda Lietuviams!}

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių, 

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.

Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 
gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSEPH F. BIIDRIK, licoororated
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymūs Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvas
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

SS

X Kun. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų para
pijos klebonas, užvakar iš
vyko į Elizabeth, N. J., į 
laidotuves savo giminaičio.

X Kun. J. Jaučius, MIC., 
namų viršininkas Chicagoj, 
kun. P. Cinikas, MIC., dnr. 
“Draugo” adm., broliai Sei- 
butis, Vladas ir Andrius iš
vyko rekolekcijų į Marijo
nų seminariją.

X Šiandie vakare Šv. Ka
zimiero akademijos mokslo 
metų baigimo iškilmes ir 
baigusioms ^akademiją įtei

kimas diplomų. Iškilmės bus 
akademijos auditorijoj. Įėji
mas su pakvietimais. Nema
žas būrys lietuvaičių baigia 
šią seserų Kazimieriečių 
aukštai pastatytą vidurinę 
mokyklą.

X J. Hertmanavičius, se
nas Chicago lietuvis, mirė 
birželio 4 d. Velionis buvo 
tautininkas-sandarietis, vi
są laiką veikęs su tautinin
kais ir bendradarbiavęs jų 
spaudoje; taip pat, sakoma, 
yra paruošęs spaudai•anglų 
kalba knygą apie Lietuvą. 
Buvo kilęs iš Nemaršonių 
kaimo, Viduklės vai., Rasei
nių apskr.

X Aplink mus daugelis 
dar nežino, kad šįmet Lie
tuvos Vyčių Chicago apskri
ties tfadicinis išvažiavimas 
(K of L Day) bus ne liepos 
4, bet liepos 5 d. Liepos Ket
virtoji šįmet bus švenčiama 
pirmadienį. Sekmadienį, lie
pos 4 d. bus “Draugo” pik
nikas“ Bergmans Grove, o 
pirmadienį K of L Day, Vy
tauto parke. Visi pra/omi 
tai įsidėmėti.

X Tik 200 tikietų lietu
viai gavo į tarptautinį Pa- 
geant, kuris bus Medinah 
Temple, 14 E. Ohio St. Lie
tuvių programą išpildys Šv. 
Kazimiero akademijos me
nininkės. Taigi, kas nori da
lyvauti toje tautų dienoje, 
tepasiskubina įsigyti taupy
mo ir skolinimo bendrovėse 
ar Metropolitan State bank. 
Tikietas gaunamas dykai 
perkant boną už nemažiau 
$25.00. Tame Pageant daly
vauja 24 tautos.

X “Muzikos žinių” gegu
žės mėnesio numeris išėjo 
dailus: turiningas, iliustruo
tas ir priedui dar įdėtos dvi 
dainos su gaidomis. Nei vie
nas vargonininkas bei cho
ristas negali apseiti be to 
laikraščio, kuris nušviečia 
Amerikos lietuvių veiklą mu- 
zikos-dainos srityje.

X Liepos 4 d. kitais me
tais daugelis išvažinėdavo 
kur nors toliau, o kiti ir ga
na toli pasinaudodami dvie
jų dienų švente, šįmet to ne
bus. Taigi, geriausiai ir sma
giausiai bus galima praleis
ti diena ir su draugais su
eiti “Draugo” piknike, Berg- 
man’s Grove, kuris visiems 
gerai žinomas ir lengvai pa
siekiamas.

PIRKITE KARO BONUS!




