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PANTELLERIA PASIDAVĖ. OKUPUOTA
Viduržemio jūroje Italijos tvirtovės 
garnizonas besąlyginiai pasidavė

Tuoj po to ten imtasi išlaipinti 
sąjungininkų kariuomenė
SĄJUNG. VADOVYBES. 

Afrikoj, birž. 11.—Pasauly 
niekad negirdėtas aršus iš 
orto bombardavimas Pantel
leria. salos ašies-garnizoną 
šiandie privertė besąlygi
niai pasiduoti, kaip sąjun
gininkai to reikalavo.

Generolai remia gen. 
Eisenhower vadovybę

• LONDONAS, birž. 11. —
Sąjungininkų invazijos vy
riausias vadas dar nepas
kirtas. Pranešta, kad armi
jų generolai remia U. S. 
generolą Eisenhower. Sako
ma, ir ministras pirminin
kas Churchillis remiąs gen. 
Eisenhowerį. Britų genero
lai Montgomery ir Alexan- 
der pareiškia, kad gen. Ęi- 
senhower yra kompetentiš- j 
kas būti vyriausiuoju visų 
operacijų vadu.

Britai nuskandino 
italu submarin?

* LONDONAS, birž. 11. —
Britų naikintuvai Port Ar- 
thur ir Antelope Vidurže
mio jūrojė nuskandino italų 
naują submariną Tritone, 
kurs pirmą kartą buvo iš
plaukęs jūron. Submarino 
įgulą laivas Antelope išva
davo. 1

KARO EIGA
AFRIKA. — P|antelleria 

sala tvirtovė Viduržemio 
jūroje pasidavė sąjunginin
kams ir okupuota. Ašies 
garnizonas pasidavė aršiai 
iš oro salą bombarduojant.

RUSIJA. — Iš Vichy per 
radiją pranešta, kad Mask
vos frontan vokiečiai su 
traukia iki trijų milijonų 
kariuomenę tikslu šią vasa
rą paimti Maskvą. Rostovo 
fronte rusų kariuomene per 
slmetė per upę ir ten eina 
kovos su vokiečiais.

Netrukus ten išlaipinta 
sąjungininkų kariuomenė ir 
sala okupuota. Tas įvyko 
šiandie apie 5:22 ryto (Chi- 
cagos laiku).

Bombardavimas nutrauk
tas, kai ašies jėgos ten ant 
kalnų ir airfielde iškėlė bai
tas pasidavimo vėliavas.

Ašies garnizonas kapitu
liavo, kai sąjungininkų la
kūnai tretį kartą išmetė rei 
kalavimą besąlyginiai* pasi
duoti.

Pirmuosius dviejus reika
lavimus pasiduoti ašies gar
nizono vadas neigė. Bet kai 
sąjungininkų jėgos užsimo
jo ten viską griauti ir nai
kinti, ašiai nebuvo kitos iš
eities kaip tik pasiduoti.

Šis sąjungininkų iš Afri
kos fronto yra pirmasis už
simojimas prieš ašį.

Spėjama, kad Pantelleria. 
likimas iš eilės klius Sicili
jos salai, paskiau Sardini
jai ir pagaliau pačiai Itali
jai, jei Italija neišeis iš ka
ro nusikračius Mussoliniu 
ir jo fašistų partija.

Invazija tad vykdoma .su
darytais sąjungininkų vadų 
planais. Ir bus vykdoma iki 
ašis suklups, kad neįsten
gus daugiau pakilti. Bus 
nušluoti fašizmas ir naciz
mas, kuriais kuone visa Eu
ropa yra pavergta.

Britu lakūnai 
atakuoja japonus

NEW DELHI, Indija, 
birž. 11.— Britų lakūnai 
Burmoje atakavo japonų 
pozicijas ir bazes, čia pas
kelbta išleistu komunikatu. 
Vienas britų lėktuvas ne
grįžo.

AUSTRALIJA. — Flying 
Forfcneslses ir Liberators 
bombonešiai į japonų oku
puojamą Rabaul bazę išme
tė 40 tonų bombų. Be to. 
japonai atakuoti Munda ba
zėje.

KINIJA. — Kinų vadovy
bė skelbia, kafl Yangtze u- 
pfis fronte atsimetą japonai 
pasitvarkė Ir pradeda kon
tratakai prieš kinus.

BOMBONEŠIS ĮKRITO Į UPĘ

••Draugas” Aume pnoto

Aštuoni iš Flying Fortress įgulos nariai buvo sužeisti, kai didelis bombonešis per
skrido per St. Louis, Mo., miesto airportą ir įkrito į upę, rytuose nuo airporto.

Kasyklų administratorius nubaudė 
angliakasius; gali kilti nedarbas

WASHINGTON, birž. 11. 
—Tarp United Mine Work- 
ers unijos ir vyriausybės 
kyla nauji nesusipratimai 
ir tas gali angliakasius pa
stumti į naują nedarbą — 
streiką.

Kietojo kuro administra
torius Ickes, kuriam prezi
dentas Rooseveltas pavedė 
vyriausybės vardu kontro
liuoti anglių kasyklas, pas
kelbė, kad jis bedarbis VU- 
siems nuo birželio 1 iki 5 
dienos imtinai angliaka
siams iškeliąs bausmę kiek
vienam po vieną dolerį už 
kiekvieną nedarbo dieną.

Tas liečia daugiau kaip 
vieną pusę milijono anglia
kasių. Kiekvienam kliūva 
už penkias nedarbo dienas 
penki doleriai baudos, ku
rios pasidaro apie 2,500,000 
dol. suma.

Trys lėktuvai sudužo 
; Ispanijoje

LA LINEA, Ispanija, 
birž. 11.—Du Amerikos ir 
vienas Britanijos didieji 
bombonešiai pietinėj Ispa
nijoj sudužo. 8 lakūnai žu
vo ir 14 kitų sužeista.

BUENOS AIRES. — J. A. 
Valstybės ir Britanija pri
pažino , Argentinos provizi- 
jonalę vyriausybę.

WASHINGTON. —, Arti 
Guadalcanal, Solomons, 4 
japonų bombonešiai numuš
ta.

CHUNGKING. — Kinų 
kariuomenė- Yangtze upės 
fronte iš japonų atsiėmė du 
miestelius. 1

gliakasiai birželio 1 dieną 
nutraukė streiką, kasyklos 
buvo vyriausybės žinyboje 
ir angliakasiai neturėjo tei
sės prieš vyriausybę strei
kuoti. Kai vyriausybė paė
mė kasyklas savo žinybon, 
senas angliakasių kontrak
tas su operatoriais buvo 
gšlioje. Angliakasiai savo 
nedarbu šį kontraktą panei
gė ir dėl to jie nubaudžia
mi.

Kasyklų administratorius 
Ickes tvirtina, kad bauda 
iš angliakasių bus išrinkta 
artimiausiuoju laiku išmo
kant jiems atlyginimą už 
darbą.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis, kaip ir tikė
tasi, šį administratoriaus 
Ickes žygį vadina nauja 
“Uranija.” Anot jo, iškelta

bauda yra neteisėta. Jis dar 
pažymi, kad tai visa patys 
angliakasiai tesprendžia.

Apie angliakasių priešini
mąsi baudai Lewis nieko 
nesako. Bet atskirų anglia
kasių lokalų kai kurie vir
šininkai pareiškia, kad ad
ministratorius Ickes tuo sa
vo žygiu sukels naują an
gliakasių nedarbą. Jie sako, 
tas bus nepakenčiama iš 
kiekvieno angliakasio iš
traukti penkis dolerius —iš 
jų šeimų atimti paskutinį 
duonos kąsnį.

Savo rėžtu angliakasių 
unijos prezidentas Lewis 
daro sutarimus su atski- 
riais kasyklų operatorių 
distriktais didesnio atlygi
nimo klausimu. Su kai ku
rių distriktų operatoriais 
sutariama angliaka s i a m s 
gauti iki 1 dol. 47 centų 
daugiau atlyginimo už die- 

.kai „ an:ino' dart”t- Siuos ir kitus 
sutarimus karo darbo boar- 
das turi patvirtinti. O šis 
boardas, kiek žinoma, yra 
priešingas angjliakas i a m s 
didinti atlyginimą.

Tad anglies pramonėje 
netvarka didėja ir nežinia 
kaip ji bus uždaryta.

Prezidentas pasirašė 
"pay-as-you-go"

WASHINGTON, birž. 11. 
—Prezidentas Roosevelt va
kar pasirašė “ pay-as-you- 
go” pajamų taksų bilių, ku
riuo numatyta pradėjus lie
pos 1 d. atitraukti 20 nuo
šimčių taksų išmokant al
gas ir atlyginimus, ir do- 
vanojama vienerių metų 
taksai nuo 75 iki 100 nuo
šimčių visiems asmenims.

Bilius turi eilę įvairių 
provizijų.

Italu laivynas 
pasirengęs

Prezidentas Rooseveltas atsiliepia į 

Italiją, kad ji išeitų iš karo
' .. • • I.

Prezidentas sako, kad dabar italams 
geriausia proga nusimesti fašizmą

LONDONAS, birž. 11. — 
Iš Romos per radiją skel
biama, kad Italijos karo 
laivynas paruoštas akcijon 
ir kas valanda laukiama jo 
susimetimo prieš sąjungi
ninkus Viduržemio jūroje. 
Sako, italų laivynas esąs 
didelis ir jis sėkmingai veik 
siąs prieš sąjungininkų ofen 
šyvą. ♦

LONDONAS. — Buvęs 
ašies vadas Tunisijoje, pulk. 
gen. ,von Arnim,. su kitais

WASHINGTON, birž. 11. 
—Prez. Rooseveltas šiandie 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad Pantelleria pa
ėmimas yra šauni žinia. 
Prezidentas podraug netie
sioginiai atsiliepė į Italiją 
ragindamas ją išeiti iš ka
ro.

Rusai persimetė per 
upę Rostovo fronte

LONDONAS, birž. 11. — 
(UP). — Vokietija skelbia, 
kad rusų kariuomenė po il
gos neveikios vakaruose 
nuo Rostovo pagaliau paki
lusi persimetė per Mius upę 
ir atakuoja vokiečius. Anot 
vokiečių, ten vyksta aršios 
kovos. Be to, vokiečiai pa
reiškia, kad eina atkaklios 
kovos ore 450 mailių fron
tu, nuo Leningrado , iki 
Oriol. (

Vokiečiai per radiją pra
neša, kad persimetusius per 
Mius upę rusus suretino vo
kiečiai grenadieriai. Tačiau 
rusai dar laikosi ten užim
tose savo pozicijose.

Maskvos vidunakties išleis
tam komunikate nieko nesą 
koma apie rusų persimeti
mą per upę Rostovo fron
te. Tik pažymima, kad ten 
vokiečių atakos atmuštos. 
Sako, ten apie 300 vokiečių 
nukauta ir penki jų tankai 
sunaikinta.

Maskvos specialiam ko
munikate pažymima, kad 
vokiečių lakūnai atakavo 
Yaroslav, už 170 mailių 
šiaurrytų link nuo Mask
vos. Tenai 6 vokiečių lėktu
vai numušta. Rusai nė vieno 
lėktuvo neprarado.

WASHINGTON. — Am. 
Darbo federacijos prez.

keliais ašies generolais įgy- i Green pareiškia, kad krašte 
vendintas žavingoj Angli- numatomi “ sukilimai’ ’ prieš 
jos viloj. ( , I gyvenimo branginimą.

Pasitvarkę japonai 
ima priešintis

CHUNGKING, Kinija, 
birž. 11. — Generalisimas 
Chiang Kaišekae praneša, 
kad Yangtze upės srities 
kovų laukuose japonai po 
poros savaičių atsimetimo 
pagaliau susilaukė atsargų, 
pasitvarkė ir sukelia kon
tratakas prieš kinus.

Graikijos išvadavimas iš ašies 
jungo artėja, sako prez. Roosevelt

WASHINGTON, birž. 11. 
—Prezidentas Roosevelt va
kar formaliai Graikijos vy
riausybei įteikė Amerikoj 
pastatytą patrulinį karo 
laivą kovoti prieš ašies sub- 
marinus. Ir ta proga prezi-

Paskelbta, kad dabar vyk dentas pareiškė, kad Grai- 
sta atkaklios kautynės. Į kijos išvadavimas iš ašies

/

artėja. Prezidentas giliai 
įvertino graikų kovą prieš 
ašį.

Laivą priėmė Graikijos 
ambasadorius pire i k š d Al
mąs, kad graikai kaip iki 
šioiiai, taip ir toliau atkak
liai kovos už savo krašto 
išlaisvinimą ir už savo lai
svę.

Spaudos konf erenci joje 
prezidentas pažymėjo, kad 
jei Italijos gyventojai—ita
lų tauta, karštai pasisakytų 
už išėjimą iš karo ir paliau
tų kariavę, sąjunginės vals
tybės užtikrina italus, kad 
jiems būtų leista pasirinkti 
sau tinkamiausią valdžios 
formą, išėmus fašizmą, arba\ 
nacizmą. Ir jie gali būti tik
ri, kad jie tolesniai būtų ap
saugoti nuo totalitarinio re 
žimo diktatorių, kuriems 
rūpi ne žmonių gerovė, bet 
sava karijera.

Anot prezidento, Mussoli- 
ni susidėjęs su Hitleriu ir 
Italiją įtraukęs karan išda
vė Italiją ir italų tautą.

Tad Italijos tolesnis liki
mas priklauso nuo pačių 
italų.

Švedija sakosi ji 
neremia vokiečiu

STOKHOLMAS, birž. 11. 
— Anądien Maskva iškėlė 
prieš Švediją kaltinimą, kad 
ji, Švedija, duoda vokie
čiams paramą šiame kare 
ir tuo būdu peržengia savo 
neutralitetą. Švedijos užsie
nių reikalų ofisas, su kai 
kuriomis išimtimis, užgina 
tą Maskvos priekaištą.

Švedų ofisas sako, kad 
tik vieną kartą 1941 metais 
Švedija leido vokiečių ka- 

j riuomenei pervažiuoti per 
savo teritorijas, kai vokie
čių divizija buvo siunčiama 
Suomijon. Sako, kad per jos 
teritoriją amunicijos irmai 
sto transportas tais metais 
nebuvo priešingas Hagos 
konvencijai. Nes tas vokie
čių žygis buvo apribotas ir \ 
vokiečiams buvo reikalinga 
įsigyti specialų leidimą.

Nuo to lajko Švedija 
nieku būdu nepadeda Vokie 
t i jai ir iškeliami priekaištai 
yra neteisingi, sako švedų 
užsienių ofisas.

Bombonešiai puolė 
japonus Munda bazėj

WASHINGTON, birž. 11. 
—Flying Fortress bombo
nešiai iš naujo atakavo Mun 
da, japonų orinę bazę. Geor- 
gia saloje, Solomons, pas
kelbė laivyno departamen
tas.

Be to pranešta, kad Attu 
saloje, Aleutians, iki šioiiai 
1,826 japonai nukauta ir 20 
nelaisvėn paimta.
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žiaus dar ilgai gyventų mū
sų tarpe. Juozas dirbo Ame
rican Steel and Wire Co 
dirbtuvėj.

Komisija nori visiems pade 
koti už atsilankymą, o vi 
soms narėms už aukas.

pasveiks, tuojau įstos ka 
rinėn tarnybon. TRU-VISION OPT1CAL CO. I

. | tuvių Auditorijoj, 7 vai. va
kare. Bus išpildyta graži,

Iš marga ir įvairi programa, 
tę, Atsilankę nesigailės. Ant 
us galo bus dalinami diplomai 
ės baigusiems mokyklą ir gar- 
>t., bes ženklai už atmžymėjimą 
»a- moksle.
ai. • • ♦ “
•a- Lawransas (Sedar) Seda- 
dą ravičhns rašo savo tėveliams 
ir | Feliksui ir Ievai Sedaravi- 

| čiams, jog mokslas karo sto- 
io- vykios mokykloj gerai seka- 
;y- ii. Jis dabar perkeltas iš Ka
rt- ifornijos į Officers Train- 
)rt rag School, Edgewood, Md.

F. Sedaravičius yra barber- 
ro- lės bizny.
iš ♦ ♦ * /

iš- Marijona Mačiulienė ser- 
;a. — Vietos veikėjo Bene
dikto Mačiulio žmona sun

kės iiai serga ir ahtrą kartą iš- 
ir- zežta į šv. Teresės ligoninę, 
or- Prašome Dievo jai sveika-

DK. M. WEINE, OJ),t Raymond Bujan, sūnus
Prano Bujan, gyv. 1010 — 
10th St., susižiedavo su A- 
dele Girardi, kuri gyvena 
su savo tėveliais adr. 215 
Glen Flora Avė. Raymundas 
dabar yra North Camp 
Hood, Texas. Vestuvių die
na nepaskirta. Lauks kol 
karas pasibaigs.

DR. S. WEINE, O.D.
Laikas susirūpinti. — Vi- Šimo draugys 

soms draugijoms laikas su- sinį susirinki 
sirūpinti savo metiniu hutą- d., 7 valandą 
rimu — rengtis Lietuvių I los kambary 
Dienai. Laikąs greitai bėga. kviečiamos a 
Šįmet Lietuvių Diena turėtų susirinkimą.
būti istorinė, reikšminga, -----
didesnė ir už praeitą metą. Nelaimė s 
Lietuviai, į darbą! Turime Jr. Baron, h 
gerą progą pasirodyti. policmonas. ]

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETBISTAl
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pimiad., Trečiad., Feįiktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Aiitrail. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

Sustreikavo keltuvo 
valdytojai

50 orane (keltuvo) opera
torių General Transporta
tion Co., Euclid av. ir 144th 
str., East Chicago, Ind., pe
reitą ketvirtadienį, sustojo 
dirbti todėl, kad War Labor 
Board atsisakė padidinti al
gas. Du tūkstančiai darbi
ninkų buvo pasiųsta namo.

TeL YARds 3140
Mačiau, mačiau. — Neti

kėtai užklupau (įBuo repor
terio neišsisuksi) Vincą Cia- 
pą, Lietuvių Auditorijos Ko
misijos narį, ilgametį Bene
diktiną, jog iš tarpo narių 
nori prasišalinti. Nėra ką 
daryti: visos gėlės pavasa
rį žydi, žolynai žaliuoja, 
paukšteliai lizdelius suka. 
Taip ir* Vincas linksmai sa
vo draugei čiulba apie lizde
lio susukimą.

PHYSIOIAN AND SUROEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 

Nedėliomis pagal Sutarti.
Office teL YARda 4787 
Namų teL PROspect 1830

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; Ir 6:30-S:3n 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tek VIRginla 1886
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: 8 — 8 poniet,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vak 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarius.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS Skoliniam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfc 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

Tek MIDway 2880 Chicago, Di
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki g&O tai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

r gaiiiyo ii pauuvouuju Mano 20 metu praktikavimas
can Le- pį Motina, ir duktė jaučiasi jūsų garantavimasA H ir • «, - 1- -X- Optometrically Akiu Specialistasgerai ŠV- TereSeS hg°nin€J- Palengvina akių įtempimą,kuris 

Field, Aleksas Gustas yra Wauke- j esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
nrnvrfl., . , . , . 1 svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
prog a [ gano miesto pieno inspekto- tumo, skaudamą akių karštį,-atitai- 
U bus, ' riim - j80 trumparegystę ir toliregystę.

'Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiamą į mokyklos vaikus. 

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashtand Av.

Phone YAKDS1378
j IptoAb,

Jaunuoliai, kufle nenrtimami 
karo aviacijos skyr” ii priežas
ties spalvų neregesnio — (coldr 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

. DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Sumainyti žiedeliai.— Ge 
gūžės 29 d. Šv. Baltramie 
jaus bažnyčioje Vladas Bu 
kantis susituokė su Bemicc 
A • Žiūraitis, šliubą davė kle- >.,.?? ; , ’ * -T J 
bonas. Per šliubą choras Parapijos piknikas šįrhet 
giedojo “Veni Creator” ir įvyks liepos 11 d., gražiame 
solo “Avė Maria” Antanina Foss Parke. Klebonas ir ko- 
Bačkięnė, sesuo jaunojo. Pa- raritetas sparčiai rengiasi, 
mergėmis buvo Geraldine kviečia draugijas į pagelbą. 
McMahon ir Justine Račas, Dovanų 'duoda U. S. karo 
pabroliais Vladas Jakaitis ir bonų $100 vertės. Visi para- 
Antanas Urbonas. Vestuvių pi jos piknikai būna skaitlin- 
pokyiis įvyko Lietuvių Au- gi ir įvairūs. Taip ir šis su- 
di to rijo j, dalyvaujant kle-1 įdomins visus atsilankiusius, 
bonui, vikarui, giminėms ir' » * *

. draugams. Jauniesiems su- Juoazpas * Žilaitis pagerb- 
dėta daug sveikinimų

Telefonas ILEMlock 5849Pirko nuosavą namą. — 
Pranas Tb Teresė Pfetruš- 

kai išsikėlė gyventi į nuosa
vą namą, kurį pirko ant Ful- 
ton Avė.,. netoli Belvidere 
St. Petruškienė yra skran- 
tonietė.

SAVTNGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ *
RATA - Z M

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

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

pagal sutartį.

Loek's N«w Woy lunion Rėducar 
—Pads for Corns cmd Colius**—-

SHOES Į-£S 25c "

Sveikiau M. Z. — Kada 
man pritruko laiko žinutėms 
parašyti iš mūsų kolonijos, 
M. Z. atėjo į pagelbą. Ti
kiuosi, kad ir toliau šį tą pa
rašys. Lai gyvuoja “Kas 
Girdėt Waukegane”.

Enrikas.

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saulute KfiDne 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:?0 vak. 

Hakmariiemaio pagal anai tarimo.

tas. — Praeitą savaitę Lie
tuvių Auditorijoj pagerbtas 
savo darbo departamento 
narių J. žilaitis. Jis išeina į 
pensiją. Sudėta linkėjimų, 
kad ir sulaukęs senesnio am-

UETUVIS AKIŲ GYDYTO’ VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. dEHHMb Kreivas Akis

Ištaiso.

Greitį Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO
Mokslo meto užbaigimas. 

— Ši programa šv. Baltra
miejaus mokyklos įvyks sek
madienį, birželio 13 d., Lie-

Šv. Onos draugyste turė
jo “bingo party” birželio 
6 d., Lietuvių Auditorijoj. AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIOfisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 BO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandai nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
NedėHoj pagal sutartį.

Ofiso tel. VIRginia 0086 
Rmidendjos M.: BEVerly 8244

Tel OANal 6122PATARK,
— kuris — 

Specializuoja 
Tame! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagar sutartį

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

N "t "i k i f -nipnn-
člntl n«r:inxlala 
pi.klnkllnl. Gy-

v,’nklf' Huo.t nno
patrūkimo

Ifiktrpkite fiį skelbimą ir priOuo- 
ktte mums pirm 10 dienų Mko Ir 
mes sutelksime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IftMAISRftTISUMA 
Jūsų Skilvio Muskatų.Trcatmentą. 

nbra ko geresnio u«

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMtJI■TFBZ“ Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

TAFKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indSlfai 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.

GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI J8TA1GA 
48 Metai Sėkmingo Pataraavlino 1 —•

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. OALllHET «U8 Jos. H. Mraerb. Secy. SZSS 80. HALSTED ST.

Dr. Jota J. Smetona 
Or. J. J. Smetona, Jr. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
736 West 35th Street

|A6rfy R«. tel.: PROspect 6659

Creator of Cuirtom Appltancea fqr VI yra. 
36 S. STATE, KM. tlO. 8TA. 4163 
Itatlr M a m. -m B; Mon., Vrl. Tll S P.M. 

Haturday *TII 1, Hunduy S to 4.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reiidencija: 6600 Be. Artėtam Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 P-P- 

• ttrt 0 vaL Tatare.

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Ala yra. apMlallii gaminimo bandymu fr 
nebus kltoae lalkraMtuoee. Telpgt, tie 
paeiairmea nebua etkartotoA

(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" traukiniais.

OUiCK fiEL’ĖF Wfth'KEW METHOO

POOT E-2 SHOE SHOP 
18’ NO LA SALLE ST

VI (ILK STUDIO
1941 Wes: 35’h Street

WEST I’OSSIRLE PRf( FS

tAPNINGS
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Specialus "Draugo" 
vajus Rockforde

Vajai vesti vyksta gene
ralinis ‘‘Draugo” atsto
vas A. Daugirdas

Rockford, III. Su sekma- 
dienia, birželio 13 d., šioje 
lietuvių kolonijoj, kur gra
žiai klesti šv. Petro ir Pau
liaus parapija, kur puikiai 
gyvuoja lietuviškos katali
kiškos draugijos, prasidės 
specialus “Draugo” vajus.. 
Šiam spaudos darbui vado
vauti vyksta specialus dnr. 
“Draugo” atstovas — A. 
Daugirdas, buvęs Laisvoje 
Lietuvoje didžiausio dienr. 
“XX Amžius’’ administr.

Rockford lietuviai katali
kai, vadovaujami savo my
limo klebono, kun. Juozai
čio, pastaraisiais metais 
daug didelių darbų nuveikė 
parapijoj: nemažai įįvairių 
pagerinimų įvedė į bažny
čią, mokyklą, pasistatė nau
ją modernišką salę ir t.t. 
Dabar iškelta obalsis — ka
talikiškas laikraštis kiek
vienoj katalikų šeimoj. Dnr. 
“Draugas” Rockforde lietu
viams yra artimiausias ir. 
kas svarbiausia, kad eina 
kasdien ir kasdien paduoda 
naujausias žinias iš viso pa
saulio, o taip pat pilnai nu
šviečia Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir daug deda ži
nių, kas dedasi dabar Lietu
voj, kur šeimininkauja hit
lerininkai. ‘‘Draugo” taip 
pat dažnai telpa Mirga-Mar- 
ga (žinios) ir iš Rockford. 
Įvedus “Draugą” į kiekvie
ną lietuvių namą, bus dsdaT 
ma pastangų Mirga-Marga

iš Rockford palaikyti nuo
latos ir tokį, kad jis rekor- 
duotų kiekvieną parapijoj 
įvykį, taip pat kad nepra
leistų ir įvairių įvykių drau 
gijų, šeimų ir pavienių gy
venime.

Tikimasi, kad rokfordie- 
čiai lietuviai savo istorijos 
knygon, prie jau nuveiktų 
didelių darbų Dievo garbei 
ir žmonių naudai, įrašys ir 
šį — sėkmingą “Draugo” 
vajų. ' .

Mirga marga iš 
Rockford, III.

Birželio 6 d. Šv. Petro ir 
Povilo mokyklos mokslo 
metų baigimo programa la
bai gražiai nusisekė. Vaikai 
sesučių Kazimieriečių buvo 
taip išlavinti, kad atrodė, 
kaip tikri artistai. Viskas 
publikai labai patiko. Kleb. 
kun. K. Juozaitis pasakė pa
mokinančią kalbą ir padė
kojo žmonėms už skaitlingą 
atsilankymą. Vakaro vedėju 
buvo J. Milašis.

Birželio 6 d. susituokė Juo 
zefina Razumaitė su Lesle 
Dewermen. šliūbas buvo 
Camp Grant šv. Marijos ko
plyčioj.

Gegužės 29 d. Šv. Kįazi- 
miero Kongr. sesuo M. Kon- 
solata buvo atvažiavus ap
lankyti savo sergančią ma
mytę Pauliną Misiūnienę. 
Motinai buvo eurprizas. 
Kaip įstojo į Šv. Kazimiero 
vienuolyną, pirmą sykį (per 
5 metus) aplankė namus.

(Nukelta į 5 pusi.)

Atyda Lietuviams!

HELP AVANTED — VYRAI HELI’ AVANTED — MOTERYS HELP AVANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP AVANTED — VYRAI

•DRAUGAS” HELP WANTKD 
advertistng dbpartmhmt

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-2488

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Pulki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO. DARBAI
2742 V. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonna.de kambarj. 

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
8849 RherMan Rd

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ] Timekeeper'B ofisą..

EDGEWATER BEACH HOTEL . 
5849 Sherldan Rd.

PLATINO ROOM
DARBININKŲ

Vyrų Ir Vaikinu. Patvninl.ii n r ne
patyrusių. CHROME-RITE CO.

4534 W. North Avė.________

DIRBTUVES DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir nakti šiftai. Įsidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės į Personnel Ofisą 
TAYLOR FORGE 
& PIPE YVORKS

1409 S. Cicero Avė.

PORK TRIMMERS 
Bučerlų, Sausage Llnkers, Raikytų 
Lažinių Pakuotojo.. Reikia patyru
sių, Gera mokestis.

AVILLIAM DAVTES CO.
4101 S. Union Avė.

ABELNŲ DIRBTUVES DARBININ
KŲ reikia.—Pilietybės prirodymas 
nesvarbu. Dirbti kaipo Paper Hand- 
lers 8tock rūme. Išmokit gerą ama
tą. Užtenkamai viršlaikio.

TRANSO ENVELOPE CO. 
__^__3542_N. Klmball Avė. _____

VAIKINŲ IR VYRŲ 
« KARO DARBAMS

ASSEMBLERS
MAŠINŲ OPERATORIŲ 
ĮVAIRIEMS DARBAMS'

GERA 
MOKESTIS

SUPERIOE 
SLEEPRITE CORP. 
2229 S. Halsted St.

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių/

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės atakas 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 CALnmet 7237.y

IOSEPH F. SUDRIK, hconmtnl
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 Radi o Programai leidžiami Budriko Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

SVARBI a

KARO PRAMONE 
REIKALAUJA TALKOS 

KARO GAMYBĄ 
DIDINTI

Engine House Darbininkų 
Amžiaus 18 iki 60 metų; gyveni
mo sąlygos parūpinama nevedu- 
siems. Atsišaukit i

Norpaul Engine House

INDIANA HARBOR 
BELT RAILROAD 

Franklin Park, III._______

REIKIA GALVIJŲ BUČERIŲ, ku
rie vyktų J WlcHlta, Kansas. Sider, 
lyegger, Gutter. taipgi PORK BU
ČERIŲ dėl Chieogos. Jeigu užinte- 
resuoU pašaukit LAPAYETTE 2627. 

GUGGENHEIM PACKING CO.
37 th & Iron Sts.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atslšauklt J Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 AV. ttrtili St

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Oera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP. 

Door 5. House 8.
1STH A CLARK STS.

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

RĖKIA

TIKTAI DEFENSE DAKBAI 
• i Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

REIKIA DARBININKŲ
Dirbti didelėje wholesale žuvų 
pardavimo įstaigoj. $36.00 i savai
te. Valandos nuo' 8 ryto iki 5 ort- 
piet. Pastovus darbas. Kreipkitės 
prie Mr. Smith.

FRED WILLNER, INC.
_______ 659 W. Fulton St, ‘

REIKIA DARBININKŲ
61c į valanda ir viržlaikis. 
Laikas ir pusė už Viršlaiki.

JOSEPH LUMBER CO.
3358 BELMONT AVĖ.
(Netoli Klmball Avė.)

VYRU. 40 iki 65 metų amžiaus. — 
Patvrlmas pageidaujama, bet ne
svarbu. Darbai prie Proof nresu. 
Gera mokestis, laikas Ir nusfl už 
suvirš 40 valandų. Matykite Mr. 
Roth. J. M. BUNDSCHO, INC.

6 5 E. South Water St.

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

DRAUGO RASTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ.

TEL. CANAL 8010.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

i ' PLIENO > 
WARĘHOUSEfiJE t 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STREET

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

50 PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
SPOT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 48 vai. savaitėje 
minimum.

JAMES METAL PRODUCTS CO. Ine. 
_______ 9999 N. Oakley Avė._______

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

WASTED — MOTERYS

PAKUOTOJOS IR 
ŽYMETOJOS

Dirbti Drv Cleaning dirbtuvėj. 
Gera Mokestis.

PASTOVUS DARBAI 
DAVIES’

2349 Cottage Grove Avė.

REIKIA
Moterų Dirbti
Už Džianitores

Dirbti Naktimis
SVARBI KARO PRAMONE 

ATSIŠAUKITE, 9

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

3000 W. 51st ST.

DIRBTUVES
MERGINŲ IR MOTERŲ

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

2520 Quarry St.
(3 blokai į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

VYRAI IR MOTERYS

KARINIŲ DARBŲ DIRBTUVEI
Reikia Vyrų ir Moterų dirbti Shlp- 
ping rūme ir dirbtuvėje. Pastovūs 
darbai. viršlaikis. PERFECTION 
TOOL & METAI. HEAT TREAT- 
ING CO.—1758 W. HUBBARD ST.

f

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
LATHE HANDfl

Patyrusių. Netoli rldurmlesėto. 
Aukščiausia mokestis. Telefonas 
Monroe >131.

BTjOMFELDT RAPP A CO.
108 N. Jefferson St.

VAIKINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 

Paatovūs darbai. Laikas ir pusė 
ui viršlaikį.

DURAND MFG. CO.
989 W. S5th St.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Oera mokestis Ir viršlaikis 
ERIE RAILROAD 

14th tr Clark Sts.

PROSYTOJOS
Reikalingos prosyti moterų drabu

žius Dry Cleaning dirbtuvėje.
GERA MOKESTIS 

DAVIES’
2349 Cottage Grove Avė.

UŽLAIDŲ IR VERANKŲ 
FINISHERS

Reikalingos Dry Cleaning 
dirbtuvvėje.

PASTOVUS DARBAI 
DAVIES’

2349 Cottage Grove Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

MERGINA KRAUTUVĖJE 
Reikalinga. Moteris dirbti krautu
vėje ir kepykloje. 20 iki 35 metų 
amžiaus. $2 5.00 j savaitę.

TEL.: HEMLOCK 2477.______

- MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55

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

MATYKTT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ. 

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 J mė
nesį. Atsišaukite į Tlmekeeper’s ofi
są.

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

MERGINOS
IR

MOTERYS
JŪS

Galit Padėti Mums
Laimėt Šį Karų

ATSIŠAUKIT DABAR

STIPRIŲ
MOTERŲ

55c į Valandų

Laikas ir pusė mokama už 

viršlaikį virš 40 valandų.

Loduoti Ir 
Iškrauti Lentas

PATYRIMAS NEREIKALINGA
Turi Būti Uolios Darbininkės

EDWARD HINES 
LUMBER CO.
2431 S. WOLCOTT

ATYDA
Vyrams ir Moterims

Ar Norit 
Naujų Darbų 
Prie Svarbios

Pramonės?

MĖSOS GAMYBA 
Yra Svarbu Karo 

Pastangoms

Įvairaus 
Typo Darbai 

NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

LENGVI DIRBTUVES DARBAI
Kodėl neišpildyti savo dalį dirbtu
vėje dirbant 100% karo darbai? 
Geros darbo sąlygos; dieną ir nak
tį šiftai; lengvi darbai; gera už
mokestis; patyrimas nereikalinga. 
Apielinkėje GRAND ir DAMEN. 
Pašakit — SEELEY 7460.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie datbų 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.

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Privatinis Pasikalbėjimas 
Su Kiekvienu Atsilankančiu

ATSIŠAUKIT Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

WILSON&CO. 
4200 S. ASHLAND AVĖ.
YARDS 4000 — EXT. 630

PARDAVIMUI

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machlne

Boring Mill
Vertical ir Horisontal

Gear Cntting Machines

Grinders
Internal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.
' SENYVAS VYRAS

Reikalingas prie Rtymu valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės J 
Valet Shop.

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
6849 Sherldan Rd.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sandera Rubbąra, 
Sprayers ir Pagelblnlnkų. Nuolatini 
darbai, gera raokestla.

t KROLL BROS. 1801 S.

SVARBŪS KARO DARBAI

ŠVIESIOS. SVEIKOS IR 
MALONIOS DARBO 

APLINKYBES

IŠMOKIT LENGVUS 
PRECISION SHOP DARBUS_ K______

CAFETERIA

NAUJOS MASINOS

PILNI NURODYMAI 
LAIKE MOKINIMO

PROGA
ĮSIDIRBIMO 

IR GERA MOKESTIS

DIRBANČIOS PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEATSIŠAUKIT 

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR

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

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsis.

100 MOTERŲ 
18 IKI 40 

Prie Dirbtuvės Darbo 

100% Defense Dirbtuve 
63c Į vai. pradedant

Pastovūs Darbai 
Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

Virš 40 Valandų.

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP. 
6700 S. LECLAIRE

MOTERŲ
ir

MERGINŲ
DIRBTUVES DARBAI 
100% KARO DARBAI 

PERGALEI
Abelni lengvi dirbtuvės darbai.

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Puikios darbo sąlygos.

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 
UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicaųo 
Corp.

t
5022 Bloomtngdale Avė.

■ ■ " i -......-........... -

PARDAVĖJŲ MERGINŲ
KEPYKLOJE

Reikia. Gera mokestis ir valgis.
Sekmadieniais nereikia dirbti. 

Kreipkitės prie Mrs. Crawford.

EITEL BAKERY
» 130 S. Clark St.________

Tie verti atminimo, kurie

MACHINE 
CORP.

EMPLOYMENT OFISAS
5219 S. WESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS: .v
Kaadien 8:30 ryto iki 5 popiet. P«niršo save. - Vftpero.

NAšLfi PARDUODA kampini b<«- 
nio namą Brldgeporte, netoli §v. 
Jurgio parap. bažnyčios. Galima 
tuojau užimti biznio vietą ir vieną 
fletą. Atneša gerą rendą. Ątalšaųklt 
sekančiai: 6630 S. TALMAN AVĖ., 
Tel. PROSPECT 3S38................. ........ ..................... i »
MORO NAMAS. 3 fletų po 6 kam
barius su mūro garadžlum parsiduo
da. Ar mainys ant natno 2 fletų po 
5 kambarius ar 2 f tetų po 4 kam
barius. Kreipkitės prie SAVININKU 
—1136 W. LE MOYNE ST.

Berlynas lik apie 
invaizį? susirūpinęs

STOKHOLMAS, birž. 11. 
—Žiniomis iš Berlyno, rear- 
adm. Luetzow sakąs, jog 
vokiečių lakūnai žvalgai 
patyrę, jog angliškam są
siaury (tarp Anglijos ir 
Prancūzijos) britai savo pa 
krantėmis turi pagaminę 
daugybę įvairių rūšių leng
vųjų valčių invazijai.

Rearadm. Luetzow parei
škia, kad dėl to nenumato
ma greita invazija. Bet yra 
faktas, kad sąjungininkai 
pasirengia.

WASHINGTON. — Kasy 
klų operatoriai vis dar ne
susitaiko su angliakasiais 
atlyginimo klausimu.

Iš kur paeina žodis 
tarlifn

Žodis “tariff paeina nuo 
miestuko vardo “Tarifa**. 
Šis miestukas yra šiaurės 
Afrikoje, netoli Tanžyro, 
kur kiekvienas atkeliavęs 
laivas turėjo užsimokėti tam 
tikrą duoklę (mokestį). Toji 
duoklė buvo vadinama tari
fu.

1

Colonna.de
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Kiškoj taip pat yra lėktuvų stovykla. Ji nelabai di
delė, tačiau labai vertinga mažesniems karo lėktu
vams.

RYTŲ FRONTAS

Karo eięa
PANTELL.ER1J£ LAIMĖJUS

Labai svarbus žygis prie invazijos Europon — tai
’antelleria salos paėmimas po devyniolikos dienų in- 
nsyvaus bombardavimo. Pirmieji į šią svarbią stra

teginiu atžvilgių salą įžengė amerikiečiai.
Ši sala, tiesa, nėra didelė: astuonių mailių ilgio ir 

keturių pločio. Tačiau ji yra tuo svarbi, kad randasi 
Viduržemių jūroj pakely iš TunisijOs į Italiją. Nuo 
Cap Bon, Tunisijoj, ji tėra 44 marlės tokirtlO, o nuo 
pietvakarinės Sicilijos dalies 62 mailės. Kadangi Sici
lija iš čia visai netoli, todėl reikia laukti, ši arčiausia 
prie Italijos ir svarbi sala taip pat netrukus bus pri
versta pasiduoti, nes nepajėgs atlaikyti sąjungininkų

Pažymėtina, kad senovėj Patttellerijoj būVo pastaty
ta “Luksusinis” kalėjimas, kur Roma siųsdavo savo 
žymius piliečius nusikaltėlius. Čia siųsdavo ir karališ
kosios šeimos misikaltusius narius arba patekusius į 
bet kokią karaliaus nemalonę. Vėlesniais laikais dik
tatorius Mussolini čia įsteigė savotišką nusikaltėlių 
koloniją. Kaliniai buvo verčiamai dirbti salos fortifika
cijos darbas, čia" biiyo įtaisyti požeminiai barakai ir 
požeminė lėktuvų stovykla. Aplink salą buvo išstaty
tos milžiniškos kanuolės. V

Pantellerijos laimėjimas pakels sąjungininkų nuo- Vėliavos diena 
taiką, paskatins tolimesniems karo žygiams, vedan
tiems į pergalę, o fašistams ir jų vadui Mussoliniui 
įvarys didelį kinkų drebėjimą.

PRISIRENGIMAI PRIE INVAZIJOS

Rusija tikrai laukė ankstyvos ofensyvos iš vokiečių 
pusės. Ir vis dar tebelaukia. Vokiečiai, matyt, nesi
skubina, nes jie bijo anglų-amerikiečių invazijos. Be 
to, jų karo mašina vis tik gerokai yra apdaužyta. Na
ciai turi apsiskaičiuoti. Visomis jėgomis į rusų frontą 
jau nebegali mestis, nes jas reikia paskirstyti kur ki
tur — pačios Vokietijos gynimui. Vis dėl to iš rusų 
šaltinių gaunama žinių, kad vokiečiai savo jėgas rytų 
fronte papildo, stiprina. Bet ar tai daro dar vienam 
mėginimui toliau į Rusiją žengti, ar tik išsilaikyti da
bartinėse pozicijose, tuo tarpiu sunku atspėti. Anglų 
spauda pranešė, kad sąjungininkai pasirengę yra to
kiai karo ekspedicijai jūromis, kokios pasaulis dar nė
ra matęs. Tai irgi, be abejojimo, turi nemažai įtakos 
į tolimesnius nacių karo planus. Atrodo, kad jau ir 
Hitlerio “intuicija”, kuria jis tiek daug didžiuodavos, 
nebegelbsti.

KITI GERI REIŠKINIAI

Daug laiko ir pastangų ėmė, kol sutaikinta įvairios 
prancūzų grupės Afrikoje. Šios pastangos vis tik davė 
gana gerų rezultatų. Sudarytas bendras prancūzų ko
mitetas, kuris diriguos ir Afrikos vidaus politikai ir 
vadovaus Prancūzijos išlaisvinimo žygiams. Karo ei
goje tai turi didelės reikšmės. Komitetas turės pasi
tikėjimo ne vien tik Afrikoj, bet ir nacių pavergtos 
Prancūzijos žmonių daugumoje. Laisvę mylintieji pran
cūzai dar didesniu ryžtingumu kovos su žiauriais oku
pantais naciais.

Nemaža reikšmės turi ir įvykiai Argentinoje. Tuoj 
po ten įvykusios revoliucijos, tiesa, sunku buvo pasa
kyti, kokia kryptimi darhuosis preliminarinė vyriau
sybė. Tačiau vakar gauta tokių žinių, kurios pasako, 
kad naujoji Argentinos vyriausybė solidarizuoja su 
jungtinėmis tautomis.

Ligšiol" naciai ir. fašistai Argentinoje turėjo laisvas 
rankas savo veikimui ir šnipinėjimui. Jie čia surink
davo žinių apie sąjungininkų karo operacijas, laivų 
judėjimą ir slapta pranešinėdavo Berlynui ir Romai. 
Tam kelias jau užkirstas. Naujoji vyriausybė išleido 
parėdymą, kuriuo draudžia siųsti iš Argentinos slap
tas kablegramas.

Tenka laukti ir kitų pranašių aktų ir net daugiau — 
nutraukimo visokių santykių su ašimi ir prisidėjimo 
prie jungtinių tautų.

Skelbiama, kad ligšiol jau 
įsteigta daugiau kai šimtas 
draugijų, kurios rūpinasi 
pokarine pasaulio taika.

Tai gera ir reikalinga.
Tačiau šia proga pravar

tu prisiminti šį Volterio mė
giamą anekdotą:

Du filosofai .taip smar
kiai ginčijosi, kad vienas iš 
jų buvo Užmuštas, kitas pri
muštas. Kai atbėgęs poli- 
ciantas primuštojo filosofo 
paklausė kas įvyko, jis at
sakė: “Mudu abudu filoso
fijos daktarai ir abu esame 
įsitikinę, kad pasaulyje tu
ri viešpatauti taika, bet dėl 
tokios taikos įvedimo prie
monių mudu šiek tiek susi
ginčijome”.

Taikos planuotojai šio a- 
nekdoto neturėtų užmiršti.

Visi reiškiniai rodo, kad sąjungininkai daro prisiren- 
jmus prie invazijos į kontinentalinę Europą. Tie pri- 

gimai yra daromi atsargiai ir nuodugniai. Nesi
imama, nes nenorima eikvoti amunicijos ir nei vy-

Ketius invazijai skina šaunūs sąjungininkų lakūnai. 
Jie nes t I ridžiai bombarduoja Italiją, Sardiniją, Sicili
ją, Vokietiją ir šiaurinę Prancūziją, šie bombardavi
mai, aišku, pašalins žymią, gal pačią žymiausią dalį 
pasipriešinimo invazijai. Tuo būdu bus sutaupyta daug 
įvairios rūšies karo pabūklų ir žmonių gyvybių.

Jau daugiau kai metai lėktuvais yra bombarduoja
ma Cologne ir kiti Vokietijos miestai, kurie gerokai 
yra apgriauti. Ypatingo dėmesio yra kreipiama į dau
žymą geležinkelių mazgų, sandėlių ir vadinamų ka
muolinių lokomotyvų, ši karo operacija yra intensyvi
nama, nes priešui Užduodama milžiniški smūgiai ir pa
kertamas jo karo mašinos pajėgumas.

ŪTTU IR KIŠKA

Kol kas šį mėnesį pažymėtinai didėlių žygių karo 
frontuose nepastebima. Birželio mėnesis pradėta su 
kttu salos užėmimu. Patys japonai pripažįsta, kad 
ie ten prakišo, pakėlė nuostolius. Sunaikinta vienas 
aponų garnizonas, nes jų kariai nutarė geriau mirti 
tegu pasiduoti.

šiuo laimėjimu eliminuojama viena iš dviejų Japo
nijos bazių Aleutians salose.

Attu turi neužbaigtą lėktuvų stovyklą. Ją užbaigs 
įtaisyti amerikiečiai. Taf bus dar vienas žingsnis pa
darytas Tokio link. Attu užėmimas yra tuo' svarbus, 
ad jis parodė japonų karo laivyno nepajėgumą.

Bte abejonės, amerikiečiai dabar planuoja žygy į Kie- 
a Milą. kori tebėra japoftų rankose. Kad ją paimti, 
alfcftas dalykas, reiks daugiau jėgų padėti. Nors apie 
mtrtkiečių laimėjimą abejonės nėra. Japonams bus 
ilsžgva pristatyti savo karittomenei amuniciją Kie- 
oj. Jei jie nepajėgė į Attu pasiųsti saviškiams dau
žau pagalbos, tai kaip jie tai padarys į Kiška, nes ji 
rt daug toliau.

Savo specialiu raštu Prezidentas Roo?eveltas birže
lio 14 dieną paskyrė Amerikos vėliavos diena. Tą die
ną tinkaftiu būdu pagerbkime savo krašto žvaigždėtą 
Vėliavą, atnaujindami ryžtingumą ją ginti ir kelti jos 
garbę. Neužmirškime nė to, kad visos diktatorių pa
vergtos tautos laukia tos valandos, kuomet Amerikos 
vėliava užplevėsuos jų žemėse ir išves jas į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Mes, Amerikos lietuviai, aiš
kiausiai žinome, kad tos valandos nekantriai laukia ir 
nacių pavergtieji Lietuvos žmonės.

......

Garsusis negras, Andrew 
Hatcher, kalbėdamas Prin- 
ceton universiteto studen
tams, šiaip išsitarė: “Jei 
jūs būsite nusistatę prieš 
mane dėl to, kad aš esu ne
išauklėtas, tai galiu išsiauk
lėti; jei jūs prašalinsite ma
ne dėl to, kad aš esu nešva
rus, aš galiu apsišvarinti; 
jei jūs atskirsite mane, kad 
aš esu nemokytas, tai aš 
galiu išsimokslinti; bet jei 
jūs būsite nusistatę prieš 
mane dėl mano spalvos, tai 
aš nieko negaliu padaryti, 
nes Dievas mane taip su
tvėrė. Aš neturiu jokios ap
saugos nuo rasinės neapy
kantos ir esu priverstas ieš
koti apsaugos kartume ir 
neapykantoje.”

Po svietą pasidairius
Bruklyno lietuviškų bol

ševikų lizdo pilipotentai, 
ažuot eiti kur nors antrą 
frontą atidaryti, ramiai sau 
buržuiškai gyvena. Apie 
juos vienoj Bruklyno gazte- 
toj tilpo net tokia daina: 
Eina garsas nuo pat

Laisvės, —
Bimba golfą lošia.
Draugas Miazra pas barą 
Sėdi atsilošęs.
Sėdi, sėdi ir dūmoja 
Vargšas Miazrokas:
—Kas čia bu3, kad Komin-

terną
Nunešė ledokas?...
Saulė leidos, Bimbos bolė 
Ritosi per lauką.
kspida}! sad seųaąs 
Šviežią alų maukė.

Dan Dierinas

Washington’e, sakoma, da 
bar planuojama įtikinti A 
merikos, moteris ir mergi 
nas, kad reikia dėvėti trum 
Dėsnius, sijonus.- Kaa 
tizmas to reikalauja. Vyrai, 
girdi, nebūtų tam priešingi.

Vincas Pusdešris aną dien 
tuo vožniu klausimu padarė 
|okią rokundą. Kadangi, sa
ko, daugelio moterų ir mer
ginų sijoiiams jau dabar nėr 
kas trumpinti, tad iš Wa-

sr'ri*—...g.

m.

SPAUDOS APŽVALGAl

Mes laimėsime
——< *

Tėvynė parašė vedamąjį straipsnį apie liūdnąsias 
(Lietuvos okupacijos) sukaktis ir savo rašinį šiaip už
baigė: -

“Atsiminkime: birželio 15 ir 22 dienotais Lietuvai
Užtraukta viena juodžiausių dėmių. Tas dėmes už
traukė jos kaimynai — rusai ir vokiečiai. Tos dienos 
mūsų tautos istorijoje bus minimos amžinai. Jas mi
nint, bus prakeikti ir visi tie lietuviai kvislirigai, ku
rie prisidėjo Lietuvą vienam ar kitara priešui paverg
ti. Bet. Lietuva dar nėra žuvusi. Lietuva ir lietuvių 
draugų šeima didėja kasdien. Lai tuo pačiu tarpu di
dėja ir mūsų pasiryžimas! Lai iš mūsų lūpų neišeina 
Šūkių: “Mes laimėsime! RJes Lietuvą išlaisvinsime!“.. a •
V-bė rilio :

“Iš W,dshingtono pranešama, kad dar būsianti vie
na konferencija.

“Šioje konferencijoje, sakotaa, dalyvaus ne tik 
prezidentas Roaieveltas su premjeru Churchill, bet 
ir marialas Stalinas. '

“Pirma, negu anglai ir amerikiečiai pradės di
džiąją Europos invaziją, arba, kaip komunistai sa
ko, “antrą frontą”, tai Stalinas turėsiąs atsakyti į 
keletą klausimų.

“Vienas iš tų klausimų — kaip Stalinas žiūrės į 
pokarinę Europą, ypač Lenkiją ir Pabaltijo valsty
bes/’

shington’o turėtų įtikinti 
moteris ir merginas visiškai 
atsisakyti sijonų. Skirtumas 
tarp dabartinių sijonuotų ir 
besijonių moterų ir merginų 
būtų labai mažas, o patrio
tizmo 8ftžvilgiu — šimto 
nuošimčių patriotiška.

Spicpirvirvio Dumkos
Mūsų bolševikų atstovas 

Ratomskis, matyti, buvęs 
koks nors šipkarčių agentas, 
nes Kanadoje kalbėdamas 
penkioms raudonoms bobe
lėms pareiškė apgailestavi
mo, kad daugiau lietuvių 
nepaspėta Sibiran nugaben
ti.

Bolševikų Vilnis rašo: 
Berlynas putoja dėl Komin- 
terno uždarymo. Putoja ir 
Vilnis, ale ką gi darys?

Mūsų raudoni vėžiai rami
na visuomenę buk Sibiran 
išvežtieji “nesisieloja” saVo 
išdeportavimu. Jei tieąa, tai

Cvirka sielojasi Amerikon 
dasigauti?

NAUJOS PATARLES
“Maušą” lošdamas — ge

ru vadu nebūsi.
Jaunas tinginiaudamas — 

pasenęs ubagausi.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Šiais sunkiais sukrėtimų 
laikais būtų pravartu prisi
minti buvusio U. S. prezi
dento vieną labai teisingą 
išsireiškimą: “Melskimės ne 
kad mūsų našta būtų leng-. 
vesnė, bet melskimės, kad 
mūsų nugaros būtų sustip
rintos.” ,

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

“Drangas” 1918 m., bir
želio 12 d.).

Kita. Jonaitis — kapelio- 
RRs... Kun. Jurgis Jonaitis, 
buvusia Omaha, Neb., lietu
vių parap. klebonas, išlaikė 
kvotimus į kariškus kape
lionus ir jau išvažiavo į 
Kansas kbreivių stovyklą.

•

Anglai pasiliki Amerikos 
ginklais... Anglų spauda vi
są viltį kare prieš vokiečius 
ir jų talkininkus deda į a- 
merikiečių ginklus... “Kai A- 
merika pastatys karo fron- 
tan visas savo jėgas^ tuo 
met ir karo laimėjimas pa
kryps alijantų pusėn” — ra
šo London Times.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

_ . f
ljuhal geros ruAiefl moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 

eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

*A r

J

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Jį kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj Di 
delis pasirin 
kimas visokių 
spalvų apdan,
Žalų.

• • *
2-jų 

ŠMOTU 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8700

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

$316 WE8T ROOSEVELT ROAD

i
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RIMTIES VALANDĖLEI
Jaunuoliai su nekantru- Atvažiavo anglų ministe- 

mu laukia kada galės iš- ris pirmininkas, daug viso- 
yt rūkti į kaimus, ūkius dar- kių kitų atstovų, daugeliui 

bams pasišvęsti. Per radio, galvas sumaišė, nežinia kas 
spaudą, nuolat peršama ide- buvo prižadėta, kiek, ku
olus gyvenimas toli nuo riam laikui. Gražiai, įtiki*
miesto pramogų ir patogu- nančiai kalbėta. Ateitis pa- 
mų, arčiau tačiau pačiai rodys, kokia prekė įsiūlyta 
gamtai. i Amerikai.

Jauniems užteks poros Taip pat esti su dabar 
dienų sunkaus darbo, kad siūloma jaunuolių pagalba 

| gausiu prakaitu išplautų tas ūkio darbams. Vaikui nusi- 
vaizduojamas ūkio gėrybes, bosta žaisti, majioim, kad 
Su didžiausiu malonumu graži karvutė, javų laukai, 
bėgs atgal visi miestan pas gamtos grožis tiesiog ims 
tėvus. Kas tada bus su ūki-j ir stebuklus padarys jau- 
ninkams žadama pagalba? nuolio širdžiai. Mieste ma- 
Ką apie javus, gyvulius. Vai toyi begalės darželių. Ne 
džia žadėjo jiems padėti va- vienas gailisi, kad pradėjo 

tokį darbą, nes pirma ne
moka, o antra nėr įrankių. 
Akys perdaug norėjo, pajė
gos neišnešė.

Lengva sustatyti planus 
— reik neužmiršti, kad tuos 
planus vykdins ne kas ki
tas kaip tik patsai žmogus, 
ne mašina. Dabar žadama 
sudaryti tokią būklę, kad 
kareiviams gražus iš fron
to būtų darbu aprūpinti. 
Kalbama, žadama, kad a-

saros metu.
Antanas nuėjo pas kokį 

tai Maušį pirkti “siūto”. Po 
ilgų derybų Antanas parė
jo su reikalingu jam kos
tiumu, bet kartu parsineša 
antras poras kelnių, žiemai 
švarką ir visą rutulį me
džiagos lopams ar pataisy
mams jeigu jų reikėtų.

Žmona už galvos susiė
mus, verkė, barė, pravar
džiavo savo vyrą už berei
kalingas išlaidas. Antanas 
ilgai aiškino, bet jau ne su 
tokiu pat įtikinimu kaip žy
deliui pasisekė. Kaip apsi
gauta — pinigai sumokėti, 
nei bėgti nei rėkti.

ARMIJA TURI TREJUKĘ

“Draugas” Acme photo

Rytoj lygiai 3 vai. 
popiet mokslo metu 
užbaigimas

klSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Sv. Petro parapijos

West Sidit. — Rytoj, bir- 
želi<? 13 d. Aušros Vartų 
parapijos mokyklos mokslo 
metų užbaigimas. Programą 
seserys-mokytojos paruošė 
tok*, kokį nė dideliuose te
atruose nepamatysi, atsilan
kęs tik stebėsiesi.

Taigi, mielas parapijieti- 
parapijiete, rytoj, birželio 
13 dien-įi, lygiai 3 vai. po
piet, malonėk alsilankyti į 
parapijos salę, kur pama
tysi tą, ką nesitikėsi. Įver
tinkime seserų-mokytojų ne 
paprastą ir sunkų darbą, jų 
taip didelį pasiaukojimą, 
susirinkim kuo skaitlingiau
siai, kad parapijos salė bū-

m • , - x i • t-u. tt • -r pilna, kad seserims-mo-Trejuke atvyko , Ft, Harnson. Ind pnemimo centre kytojl0n,? priduot, energi-
jie prašė, kad būtų kartu, iš kairės į dešinę: Joseph C.; 
John A.; ir James B. Shekell, Hazel, Ky
-------------- :---------- i-------------------------------------

Iš Sodalicijos sus-mo. Bir | mes priklausome parapijai,1 
želio 7 d. įvyko Šv. Teresė- į turime būtinai remti jos rei- 
lės Sodalicijos sus-mas. Ap- kalus, prisidėti kiek kas iš-
svarsčius bėgamuosius rei
kalus, nutarta rengti pikni-

teityje nebus daugiau var- kelį parapijos darže liepos 
go ar bado. Turbūt omeny- d. Ronaisijon įeina kle
je valdžia mąsto apie am
žinybę ne apie žemę, kur 
visada sunkenybių buvo ir 
bus. A.B.C.J.

bonas, K. Antanaitienė, A. 
Chepul, A. Snarskienė. Bu3 
dedama pastangų visiems 
sutelkti daug smagumo. Tai

galime prie išlaikymo nu
statytu tam tikru mokes
čiu, arba mėnesinėmis ka
lėk tomis ir metiniais mo
kesčiais, kaip kad daro sve
timtaučiai.

Kamivalui beliko . kelios

jos ir ūpo dar prie didesnio 
veikimo ir uolumo aukotis. 
Teko sužinoti, kad dau
gelis svečių-giminių ir šiaip 
prietelių iš kitų kolonijų ža
da atvykti į Aušros Vartų 
parapijos mokslo metų už
baigą. Klebonas kun. J, A. 
Dambrauskas ir jo pagelbi- 
ninkas, kun. Mykolas Jod- 
ka, laukia visų — kaip vie 
tinių taip ir svečių.

Po programos “Rūtos” 
darže prasidės piknikėlis,

Praeitą nedėlią - priėjo 
prie šv. Komunijos “in cot- 
pore” ir po šv. Klišių turė
jo pusryčius ir susirinkimą.

Sodaliečių metinis išva
žiavimas bus liepos ii d. 
Komisijoj yra: Stella Stul
gaitės, Ar.r_ Cizik, Bertha 
Lauraitis, Helen Desris, Ma
ry Kraujalis ir Mary Bei
tas. •

Sesutės išvažiuodamos va 
saros atostogų paliko baž
nyčios apžiūrėjimą sekan
čioms: Mary Beitas, Mary 
Kraujalis, Helen Alisauškas 
ir Helen Desris.

Susirinkime dalyvavo ir 
sesuo Mary Gloria, kuri da
bar vieši Kenoshoj trumpam 
laikui. Ji tik ką atvykusi iš 
Los Angeles, Calif.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins: Josephine Mažulis 
ir Ann AlišaUSkas.

Sesuo Mary Celeste dabar 
palieka sodalietes, nes grįž
ta į Pittsburgh, Pa.

Sodalletė

Birželio 13 d. bus inokšlo 
metų užbaigimas. Ffofcfa- 
mas prasidės 7 valandą va
kare. Įžanga 50c.

šv. Mišios mokyklą bai
gusių intencija btis 8 va
landą ryto. Popiet 2:30 bus 
išdalinami diplomai bažny
čioje.

Mūsų klebonas kun. Pr. 
Skrodenis, MIC., dabar iš
vyko 8 dienų rekolekcijoms. 
Grįš šeštadienį. Jį pavaduo
ja kun. P. Malinauskas.

Didžiausi* Lietuviu 
JeselryKrauiuvė

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicagos žinutės

dienos, todėl kiekvienas 
jauakime pareigos jatsitan-, tateiŪ“MM

Parduodame Laikrodžius, Lai*-

UU1US SieCRra, K88O1S&3 rfllTtltM-
nas ir kitai* 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSI AS 
KAINAS.
Turime dideli 

p k S11 Inkiiną
MuzikadiSkų instrumntų, Mm*- 
kafižkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir fcftų visokių muzikalių 
ddiktų.

Taisorp Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius lhstnrmėn- 
tus.

JOHN A. KAŠS
4fcWELfeY — WATCHMAKEE 

— sifrfiic

4216 AkCHĖR
PM.ne: aidi

Levvištoten, III. — Prane
šama, jog pareito antradie
nio vakare vagiliai iš Le- 
wistown ofiso pavogė 5,200 
racionavimo knygelių, ku
riomis galima gauti daugiau 
kaip 3,000,000 galonų gaz> 
lino.

gi, visi prašomi įsitėmyti
dieną ir atvykti į So. Chi- kyli ir paremti, nežiūrint ar į^u^Vpiidaitatt įZrt’ 

gyvename toli ar arti nao džial8j pla{iau a„8įpažintj

( ir ta pačia proga gražiai 
Lietuvytis ]aįką praleisite ir ne vien 

sielą sustiprinsite,

cago daržą

seneliams sušelpti, katali- j
kiškos labdaros įstaigas pa- Išvyko į ūkį. Plačiai ži- 

Mokslo metų užbaigimas. rerntį Taigi sočikagiečiai, noma So. Chicago biznier- 
Birž. 13 d., 4 vai. popiet, Šv. i prašomi paskirtą mūsų pa-, Aa Dariiūnienė įsigijo 
Juozapo parap. salėj, 88th rapij,3i kvotą išpildyti. Kle- puikų ūkį La Cross, Ind., ir 
ir Marąuette Avė., įvyks, bonas iš anksto visiems ta-3au nusikėlė gyventi. Soči-

bažnyčios.

mokyklos vaikučių mokslo ria nuoširdų ,ačiū> 
metų užbaigimo programa.
Seselės-mokytojo3 Leonarda 
ir Consumata vaikučius stro

Ligoniai, šv. Juozapo pa
rapijos klebonijos šeiminin- 

piai rengia tai programai. | kė pauHna Tututis praeitą 
Taigi visi parapijonai ir savaįĮę sunegalėjo ir išvy- 

l^-svečiai kviečiami atvykti ir į gv Kryžiaus ligoninę, 
pasigerėti vaikučių gabu- Gydytojai, sako*, kad reikės
mais. Įžanga 40c. daryti sunki operacija. G.

kagiečiai linki A. Daniūnie- 
nei pasisekimo, taipgi pra

Rinkiko radio
Budriko radio programa 

bus sekmadienį, birželio 13 
d., iš radio stoties WCFL,

bet ir
kūną atgaivinsite. Lauksime i*
visų! J. K

šo neužmiršti mūs aplan- » 9 vaA vakare. Pro-
kyti, kada tik proga pasi-gramoJ dalyvaus žymi dai-
taikys. Rap.

Parapijos kanrivalas
Ndrth Side. — Mūsų pa-

nininkė J. Gricaitė, kuri šį 
kartą pada iriuos naujų dai
nų. Be to, didelis radio or
kestras išpildys gražių mu
zikos kūrinių.

Suliko sumokėti 
tėvo bylojo

H<KJywood. — Charles 
Chaplin, filmų komedijų vai
dintojas juokingų rolių, su
tiko sumokėti tam tikrą su
mą pinigų Joan Barry, kuri

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Kiiygų 

Tik

už $5.00
DARAU LAIKAS ĮSIGYTI MAS PUIKIAS KKYGAS

Činikaitė sunkiai serga Mer-:rapijo9 datže karnivalas tę- 
cy ligoninėje. Po operacijų sis visą savaitę. Nors pasi- 
sveiksta S. Willis, A. Wis- taikė šaltas oras, bet, ne

Aukbš labdarybei. Praei
tą sekmadienį bažnyčioje 
buvo išdalinta vokeliai, kad Į j pOx. Visiems prašo-! žiūrint to, pusėtinai žmonių 

me Dievo sveikatos. ' atsilanko, ypač svetimtau
čiu, nes fearnivale randa ver 
tingų daiktų. Draugijų dar
bininkai visu uolumu dar
buojasi paskirtose būdose. 
K^ebonasj J,rgf turi pilnas 
rankas darbo Žiūrėdamas 
tvkrkos. Pastebėtina, kad 
karnivale dar nesimatė pa
rapijonų gyvenančių toliau. 
Tikimasi juos matyti savai 
tės pabaigoje. Juk-tai vist 
parapijonų reikalas remti 
parapijos parengimus, ku
rie jos gyvavime vaidina di 
delį ir svarbų vaidmenį. Jei

tikintieji, .pagal išgalės, pa
aukotų artimui, našlaičiams,

Rotkford, III.
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Serga: P. Misiūnienė, O. 
Balčitienė, LRKSA 137 kp. 
narės; “Draugo” skaityto
jos ir rėmėjos. Pavyzdingos 
LRKSA narės, nes abiejų 
šeimynos priklauso Susivie- 
nynrai. Prašom Dievo joms 
sveikatos.

Birželio 6 d. kleb. kun. K. fcus anūko 
Juozaitis bažnyčioj paragi
no žmones lankytis į 40 va
landų atlaidus, kurie prasi
dės birželio 13 d. per sumą, 
pasiklausyti pamokslų ir y- 
pač pasimelsti už parapijos 
vyrus, pašauktus į karą. 
kad sveiki sugrįžtų; taipgi 
pasimelsti, kad Dievas duo
tų mūsų parapijai gero pa
sisekimo pikniku, kuris bus 
birželio 27 d., kad išbaigtu- 
mėm skolą mokėti už para
pijos naują ealę, kuri kai
navo $25,000. Mažai tetrūk
sta. Tuoj deginsim salės 
morgičius. Tai didelis kle
bono pasišventimas — per 
metus laiko tokią sumą su-

Garnio dovana. Birželio 6 
d. So. Chicago ligoninėje 
garnys apdovanojo A. M. 
Jeskey sveiku sūnum. Tėvas 
Antanas tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėj — Coast 
Guard Norfolk, Va. Mamy
tė yra narė Šv. Teresės So- 
dalicijcs. Sveikiname tėvus, 
0 naujagimiui linkime iš
augti į stiprų vyrą. Juškų 
šeima džiaugias vėl susilau-

= =F

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra'taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Jau atspausdinfla
Kurie dar neužsfsakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

kelti. Koresp,

šias programas leidžia buvo iškėlusi bylą prieš 
Jos. Budriko Radio ir Ra- Charles Chaplin. Mergaitė 
kandų Krautuvė, 3241 So. sako, jog Chaplin yra tėvas 
Halsted St., kurioj dabar ei- dar negimusio jos kūdikio, 
na didelis prieš Tėvų Die- Chaplin sutiko sumokėti

d Knygos $10.60 vertes, dabar 
TIK UŽ $5.W

ną išpardavimas. Tėvams tam tikrą sumą pinigų, bet
dovanų galima pasirinkti į- jis įteigia, kad jis yra tėvas 
vairių. Kl. dar negimusio kūdikio.

TA M T5 Jt T> Yra Geriausias Laktas Pirkti Pirmos Rftiies 
Lz/lD/in Namą Materijolą Ui Dar temomis Kabiomis!

Atvykite | mflsą jardą ir apilArSkite ata
ką ir aukštą rflžj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
dėl gžražų, porėtų, vilkų, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo karną.

APROKAViMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI t

. STANLEY LITVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE9MANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEt, V1CT0RV 12T2
VAI.ANDOS: Sekmadlčniata nuo 8 vai. ryto tkl lt vai. platų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki t:Sn valandos popiet
- - . - --- --  ... - - . . .

(Jžlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTI JUMS 

PER SIO6 KARES LAIKA!
Mes padarome RAKANDAMS gežua 
APDENGALUS U neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiam* Jums
AVIMĄ VISIŠKAI ErTKAI!APKAINA1

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaalfnk Megztinių Pa
rankų, Draperfea, Grindą Paklo^mna.
Drapen dirbam pagal orderį Dykai 1

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

1. Kataliką Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos isdČ8tyrrtaa, tokia die, kokia stambiau
sios tiesos j/ra suimtos į Tikiu į Dievą Tėvą.
Paraėė Vysk. P. JBfičys, M. 1. C. ŽI5 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................... ..................... ........ $1.0Q

2. Jėzus Kristus — PbmuIIa Ilgei kėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos, Pa
rašė Vysk. P. BGčys, M. I. C. 5l4 pusi. Gerais 
aptaisais. Kutina ... . .............. ................................. ■ jk M

3. Misfjonieriaan užrukai. Kun. R. Wm. Alekander. 28
idoinūs apraSyinai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 1W pusi. Gerais aptaisais 
Kaina ..................... .......................$1.51

4. KHstaus Paturimą KeOala. ParaM Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. pranciSkaus Na
vai. Šiais her&mumo ir suspaudimo taikais, 'ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kama........ .. $1.09

5. Sietus Taksi Tobulybė*., parakė Kun. Dr. K. Matn-
laitis, M. L L. Si knyga yfk tęsinys knygos 
•Kristaus Paturimų KėuUls'. *aip pirmoji 
knygą, taip ir si taiki daug suraminimo ją 
SKaiiantiėms. 2W9 pusi. oeraiu aptaisai 
Kama ................................................................... ... $i *V)

A 29-tsa iarątUutlnlM E tie halinis Kobgrtaus. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, ttt. L C. Knyga taip 
įuomiai parašyta, kad kaitų sii autorium ap
lankysite taip tolimas kaus: kaip Austrafiją, 
Havajus ir kitas. 2*4 pusi. su aplankytų vietų

, žemetapu. Gražiui įrišta.* Tinki dovanoms.
Kama .............................................................................. $i.M

7. Karalienės PrUadUa. Nary T. VVaggaman. Vertė
Jonas Tarvydas. įauai graži apysaka. Tmka 
kiekvienam pasmkaityti. idti pusi. Gerai jnS- 
ta. Kama ........ .........................................................». SOfc

8. Mpažiutiea Paslaptis. J. Spllmann as. Vartė B. Kasai-
tia. įdomus aprašymas kaip kunigais, nekaltai 
nors jisai žino tikrą imomgžud}, bet įėpazmuea 
pasmerktas už Žmogžudystę degaii iaaiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. pusi. Kama 7Sc

9. Avelė, denua Birenęs Ntrotfameija. Parašė Kari. J.
Vaitkevičius, D. D., M. 1. C. Gražiai Melsta 
maldų knygelė su Litanija Ir visomis maldomis, 
prie svč. Jėzaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 35c

Ožsafcyffittt šiiĮškitė šlūo adrešū:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.
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kas? Piknikas
KADA? RYTOJ, SEKMADIENĮ, BIRŽELIO (JUNE) 13-1? D., 1943 M.
KENO? LIETUVIU SEIMININKIŲ RAUDONOĮO KRYŽIAUS VENETO

Išleidimu!!SU 800 SVARU GYVOS 
KIAULIUKĖS

KUR? POLONIA DARŽE - 4600 Archer Avė. (kampas St. Louis Avė.) į:)

Amerikos raudonojoKAM? r einas skiriamas: kryžiaus naudai
IR DALIS 

.LIETUVIU LABDARYBEMS
NEKATO PRASIDĖJIMO ŠVC. PANELES SESERŲ GILDAI IMI 
A.L.R.K. LABDARIŲ SĄ-GA1, ir tt. OAK FOREST SENELIAMS $

ĮŽANGA NEMOKAMAI — LAIMĖJIMO TIKIETUS BUS GALIMA GAUTI DARŽE |

Bus Šokiai — Programas — Vaišės. — Linksmai Laiką Praleisite ir Labdaringus Darbus Pa remsite. Nuoširdžiai Kviečia Visus

Pakvietimas į banko 
ir kortų lošimų

Dariaus-Girėno Lietuvių 
Kareivių Motinų Klubas 
rengia pirmą smagią pra
mogą: bunko ir kprtų loši
mą birželio (June) 18 dieną 
7:30 v. v. Dariaus-Girėno 
svetainėje, 4416 S. Western 
avė. Ši pramoga svarbiau
siai rengiama artimesniam 
susipažinimui kareivių mo
tinų ir bendresniam susi
draugavimui.

Šis klubas, palyginamai, 
yra visai jaunas, tačiau jau 
spėjo išaugti į didžiausią 
šios rūšies lietuvių organi- ' 
zaciją, kuri pasižymėjo gra-, 
žiais darbais atliekamais 
kasdieną. Greičiausia dėl sa- > 
vo gražių bei nuoširdžių! 
darbų šis klubas taip spar
čiai auga kaip narėmis, taip 
ir savo įtaka visuomenėje. 
Užtat kareivių motinos taip 
noriai rašosi į jį bei džiau
giasi tai padariusios, nes
mato našią darbuotę.

*
Šiuomi kviečiame visas 

kareivių motinas ir šiaip jau 
lietuvius atsilankyti į šią 
pramogą birželio 18 dieną. 
Taipgi kareivių motinos, ku
rios dar nėra narėmis šio 
pasižymėjusio klubo, prašo
mos atsilankyti ir įsirašyti. 
Tikietus tik po 35 centus 
galite įsigyti pas valdybos 
nares. —D-G. Kareivių

Motinų Klubo Valdyba

VĖL TEISME

("Draugas” Acme telephoto;

Hannah Williams Demp- 
eey, su raudonu kaspinu ap- 
rišus plaukus, atvyko į teis
mą. Ji aprišo plaukus rau
donu kaspinu, kad plaukai 
nebuvo gerai sutvarkyti.

Nelegali operacija
Prieš Dr. Winifeld Scott, 

37 metų, 6200 Greenwood 
avė., yra iškelta Felony teis
me byla, kurioje jis kaltina
mas padaręs kareivio žmo
nai, 22 metų amžiaus, neleis
tiną’ operaciją ir už šią na- 
legalinę operaciją jis paė
męs $80. Gydytojas paleis
tas, kai buvo užstatyta 
$2,500 bond.

Tūkstantis iš 
J. Slerling Morton 
High School

Cicero. — Čia yra gausi 
visoj apylinkėj aukštesnė 
J. Sterling Morton vardo 
mokykla, kurioj šįmet ke
turių metų mokslą, o nema
žas skaičius dr Junior Col
lege, baigė tūkstantis jau
nuolių — vaikinų ir mergi
nų.

Birželio 6 d. mokyklos au
ditorijoj buvo generalė re
peticija graduation aktui, 
kuris įvyko birželio 11 d. 
Publika į auditoriją nebu
vo leidžiama. Vienas moki
nys taip pat galėjo gauti 
tikrai tris įžangos tikietus.

Kaip visuomet, erdvi mo
kyklos auditorija buvo per
pildyta. Programa buvo į- 
spūdinga. Studentų choras 
ir orkestras ’ žavėte visus 
žavėjo. Daugelis net ašaro
jo. Vienas dvasiškių pasa
kė kalbą... “Būkite ištikimi 
savo knaštui... Esate pilnai 
paruošti jauni vyrai ir mer
ginos... Suprantate, kas yra 
laisvė, žmoniškumas... Mes 
esame užpulti...” sakė kalbė 
tojas.

Aišku, kad mūs jaunim~ 
nereikia prie to raginti. Iš 
tos mokyklos jau 1500 iš
vykę į karą ir 30 žuvę. Ma
tant tokią minįą jaunimo 
daugeliui nejučiomis ašaros 
rieda skruostais. Juk tai

gražiausias tautos žiedas 
žūsta, arba palieka amžinai 
invalidais. Kas gi, o kas su
laikys ant visados tuos ka
rus, kad jie nežudytų gra
žiausios kiekvienos tautos 
žiedo!?

J. Sterling Morton High 
School vienintelė šioj apy
linkėj galybe mokinių. Ne
mažai randasi ir lietuvių: 
Virginia Čerkauakas, Dolo- 
res Byla, Sophie Ambrozas, 
Loretta Deveikis, Sophie 
Motskevičius, Bernice Zup- 
kas, Sylvia Zųpkas, Chris-

tine Graužas, Albin Bala- 
kas, Richard Genis, Fnank 
Langvis, Robert Rockaus-
kas, Richard Kukta. D

X Paterebai, buvę ilga
mečiai Cicero gyventojai ir 
turėję valgomųjų daiktų 
krautuvę prie 16 St. ir 50

TĖVŲ MARIJONŲ
MARIANAPOLIS HIGH SCHOOL IR COLLEGE

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ .

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halstfed St. 

Phone YARDS 6054
■r-',«r-vr» m—i

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPARDUOTI.

TŪBOS. CLARINETAI, TROM 
BONAI. »AXAPBONES. FLITTEt 
su “rases ” — $85.00, $37.50
$46.00 ir $7 5 00 Visi garantuot 
lengvam grojimui

i KONCERTUI GUITARAI. 8PA 
NTSKI MANDOLINAI. BANJOS 
SMU1KOS. TENOR BANJCS — 
$8 50 $8.50. $12.50 iki $86.00
8TRTTTNINIAT BASAI — $#o ne 
$125 00 Ir $160.C0. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12.00 SMTč“
LIAI 8MTTTKOM8. STRTTTNTNT 
IMS BA8AM8. VIOLA8-IR CEL- 
T,O — $1.60 $3 00. $5.00. $10.00
Ir $15.00. Striūnos dėl visu virė 
minėtu instrumentu. . BA8S ir 
ŠNARE DRUMS — $18.60. $28 50 
$35 00 ir 850 60 PEDALS. HT- 
BOYS. CYMBOTS. Ir DRUM 
HEADS pataisomi lums palau
kiant. MOTTTTT PTECE vi-lemp 
bra.Rs Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVA® VTCTOR IR 
kitu PHONOGRAPH pataisymas 

ėtstatvmns visu dailu darine- 
tams, Trlūboms, Saxaphones ir
taipgi Smnikoms ir Guitarams.

OOT.DSTETN’S mušto RHOP 
014 Maxwell St., Chicago

Avė., šiomis dienomis išėję 
iš biznio persikėlė gyventi 
į Marąuette Park, kur įsi
gijo du didelius namus. Au
gina dukrelę, kuri siekia 
aukštesnio mokslo. Ciceroj 
buvo parapijos ir draugijų 
rėmėjai.

Vėl nesutikimai tarpe 
prancūzu vadu

ALGIERS, Algerija (Af
rika), birž. 11. — Kalbama 
kad gen, de Gaulle pasiry
žęs išeiti iš naujai sudaryto 
prancūzų nacionalinio išlai
svinimo komiteto. Gen. de

; t

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 

Ir LletuviSkų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežioj&mi 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Šeštadieni FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

TeL REPubHc 1538—9

=fc
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
ger<a Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no N1CCTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Dabar vienintelė pasauly lietuviška-katalikiSka kolegija
Abi įstaigos — High School ir College — yra Connecticut Valstybės Švietimo 
Departamento pilnai užtvirtintos, su teise atitinkamai Kolegiją baigiantiems 
teikti Bachelor in Arta ir Bachelor in Science laipsnius.

Dabar laikas registruotis 1943—1944 mokslo metams

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OE

Ambrosia & Nectar
BEERS

Dėl smulkesnių žinių ir registracijos blankų adresuokite laišką: 
The Registrar, Marianapolis College, Thompson, Conn.

Jr

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Giaiulle reikalauja, kad iš 
komiteto būtų pašalinti se
niau buvę Vichy vyriausy
bės tarnautojai. Sako, jei 
tas nebus padaryta, jis ap- 
leisiąs šį komitetą.

Be to, gen. de Gaulle esąs 
priešingas, kad gen. Giraud 
užimtų apsaugos ministro 
vietą. Sako, generolui Gi
raud pakanka būti visų 
prancūžų karo jėgų vyriau
siuoju vadu.

Nauji nesutikimai, sako 
kilę netikėtai. Gen. de Gaul
le norįs visais reikalais vy
rauti.

TRIGUBOS SUKAKTUVĖS
šiandien ir rytoi, birželio 12 ir 
13-tą Anthony Kasper mini tri
gubas sukaktuves, būtent, gim
tadienį, vardines ir 35 metus 
kaip gyvena Amerikoj.

Sukaktuvės, kurios bus at
žymėtos su šaunia pare įvvks 
šiandien ir rytoj, birželio 12-tą 
ir 13-tą: paties Kaspero biz- 
niavietėj ties

5059 So. Wells Street 
Tel. LIVingstone 2034

Visi Anthony Kasper draugai, 
kostumeriai ir šiaip pažįstami 
yra prašomi atsilankyti ir pra
leisti valandėlę gražaus ir link- 
smaus laiko.

Užprašo visus
ANTHONY KASPER

%

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje, 

dirtPirmiau dirbome naujus rakandus, o 
_______________ dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
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 AYENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

rflARCLTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1IS0 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 — GROvehlU 2242
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Al® XXIV seimo 
protokolas

(Tęsinys)

Seimo dalyviai

Chicago Heights, III. — 
ARD 13 ekyr. O. Daukšie
nė, M. Mikalauskienė, V. 
Katauskienė, M. Damanskie 
nė, Ap. Zarankienė; Šv. Var 
do dr-jos K. Lileikis, šv. Ka
zimiero mokyklos D. Mika
lauskaitė.

Indiana Harbor, Ind. — 
ARD 21 skyr. O. Jurgutie
nė; Rožancavos Moterų dr- 
jos A. Gužienė, M. Beleskie- 
nė, 0. Ninskienė; Federa
cijos 42 skyr. O. Drincienė, 
O. Esminskienė, O. Mostei
kienė. Tretininkų dr-jos O. 
Ujinskienė, O. Jurgutienė, 
O. Brincienė.

Gary, Ind. — ARD 22 sk. 
E. šerkšnienė, U. Budvitie- 
nė, B. Yuraitienė; Gyvojo 
Rožančiaus dr-jos A. Na
vickienė, M. Bendžiūnienė. 
Šv. Kazimiero Bašalpinės 
dr-jos J. Klimaitis, S. Bra
zauskas; Šv. Kazimiero mo
kyklos K. Zdankiūtė, D. Dai 
noraitė.

A. t A.
STANISLOVAI

AUŠKALNIS
Gyveno 4509 S. H 'rmita?e av. 
Mirė birž. 10 d., 1943, 12:45

,vai, popiet, ’ sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Žvengiu parap., 
Gulbiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m.- 
Paliko dideliame nuP.fidjme

seserj Sofiją. Jakima įskienę,

Juozapą, .jų Seimas ir Antaną,
, pusseserę Domicėlę Vaičikaus- 
’ kienę, jos š^imą ir daug kitų 

giminių, draugų ir pažįstamų,
O Lietuvoje i aliko te erį ir 
jos šeimą.

Kūnas pašarvotas John F'.
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Ūermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pirmad — 
birž. 14 d. iš kopi ėics 8:30 
vai. ryto 1 us atlydėtas j Šv. 
Kryžiaus rarap. bažnyčią, ku
rioje Įvyks gedulingos pamal
dos už vrlionio s elą. Po pa
maldų bus nulydėtas i Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiosp laid tuvė?e.

Nuliūdę Sesuo, švog -ris, Bro
liai, Brollinė ir kiti Giminūs. 

Laidotuvių Direktorius John
P. Eudelkis, Tel. Yards 1741

Moterų Są-gos Chicagos 
apskrities K. Sriubienė, M. 
šrupšienė, E. Jurkštienė.

Federacijos Chicagos aps
krities V. Balanda, A. Ski
rias, B. Nenartonis.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicago apskrities C. 
Druktenis.

Vargdienių Seserų Gildos 
J. Mačernienė.

Šv. Kaz. Akad. Alumnie- 
čių E. Prosevičiūtė.

Viso seime dalyvavo 114 
draugijų, 342 delegatai ir 
sudėta $3,506.00 aukų.

Centro rast. V. Galnaitė, 
perskaitė praeito seimo pro 
tokolą, kurį šio seimo da
lyviai vienbalsiai priėmė. 
Centro valdybos raportai

Kapelionas kun. B. Urba 
darydamas pranešimą iš 
metų apžvalgos džiaugėsi ir 
sveikino draugiją bei jos 
veikėjas, ypač pirm. A. Nau 
sėdienę. Kalbėjo ir vajų va
karienėse ten, /kur buvo 
kviestas.

Centro pirm. A. Nausė
dienė raportu patiekė raštu.

“Gerbiami ir brangūs 24- 
tojo seimo dalyviai:

“Dideliu dėkingumu ir 
nuoširdumu sveikinu jus vi
sus, susirinkusius šiam 24- 
tam seime. Dėkoju visiems 
— visų organizacijų rėmė
jams ir prieteliams už ilgų 
metų bendradarbiavirritą su 
ARD ir teiktą nuolatinę pa
ramą tos draugijos darbuo
tei.

“Iš praeitų metų darbuo
tės, kaipo pirmininkė, ne
galiu daug kuomi pasidžiau
gti. Sušaukiau iš viso 12

susirinkimų, bet pati tega
lėjau dalyvauti tik aštuo- 
niuose. Vajų nei vieno šį
met nesugebėjau pasiekti, 
nes visą žiemą buvau už
imta savais reikalais: taip 
staiga persimainė mano gy
venimo aplinkybės ir daug
reikėjo vienai rūpintis.

r
“Akad. Rėmėjų draugijos 

darbuotę laikiau pirmoj vie
toj. Visas pramogas ir pa
rengimus skelbiau laikraš
čiuose ir juese dalyvavau 
Per metus organizacijos 
darbuotė ėjo sklandžiai ir 
vieningai. 23-čio seimo nu
tarimai buvo ir tebėra pil
domi.

“Baigdama, dėkoju gerb.' 
kapelionui, kun. B. Urbai. 
Seserims Kazimierietėms. 
Centro narėms ir visiems i 
skyriams ūž kooperaciją ir 
didelį draugiškumą iš visų 
patirtą. ”

I vice pirm. O. Reikaus- 
kienė dalyvavo visuose cen
tro sus-muose. Trijuose pir
mininkavo. Prisidėjo prie vi
sų organizacijos darbų. Taip 
gi ir savo skyriuj.

II vice-,pirm. S. Bartkai- 
tė centro sus-mus lankė su- 
lyg išgalės. Vienam pirmi
ninkavo. Ypatingai d ia u g 
darbavosi savo skyriuj.

Nutarimų rašt. V. Galnai
tė su malonumu savo pa
reigas . atliko. į Centro kny
gos tvarkiai vedamos ir vi
si protokolai joje įrašyti. 
Apleido vieną sus-mą.

Finansų rašt. K. Gar.uc- 
kaitė daug dirbo centro ko
misijoj. Lankė jo susirinki
mus, kiek laikas leido. Suti-

Susirinkimai
Brighton Park. — Lab

darių Sąjungos 8 kuopa lai
kys mėnesinį susirinkimą 
nedėlioj, birželio 13 d., po 
pamaldų, mokyklos kamba
ry. Prašomi visi nariai at
silankyti ir naujų atsivesti.

Rašt. O. I.

Jurbarkiškių dėmesiui. — 
Jurbarkiškių ratelis, kuris 
susidarė praeitais metais, 
turės svarbų susirinkimą a-

ko su seserų vedamom kny
gom.

(Bus daugiau)

t?

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGKMŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS

teinantį antradienį, birželio; 
15 d., 7:30 valandą vakare, 
Shameto salėje. 'Nariai ma
lonėkite atsilankyti ir pra
neškite kitiems savo drau
gams jurbarkiečiams. ,

Jurbarkiškė

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks bir
želio 14 d., 7 vai. vak., pa
rapijos svetainėj. Malonėki
te visi nariai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Valdyba

Town of Lake. — šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. susirinkimas

H£L AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McK AY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.) '

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI

įvyks birželio 14 d., 7:30 
vai. vakare, parap. svetai
nėj. Susirinkimas svarbus.

Malonėkite visi atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME /
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

.# ■

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui musų 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

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

G varantuo j amas
Nenumcskit seną, sugedusią Btidelninką. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Ją nedirbama. Jaos galima pataisyti, kad duotą Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, LHtle Ben ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltai be Obligacijos

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

. Furniture

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call —- 

REPUBLIC 6051

ALESAUSKAS 
and SONS-

4805-07 SOUTH HERMITAOK AVENUE

Tek YARDS 1741-1742
4393-94 SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

RADIO PROGRAMAS—8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 
- iš stoties WGES (1390), su Povilu daltlmtaru.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN, F. EUD0KIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANOB Dieną Ir NaktJ

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 
Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų 

Tos Pačios Šeimos
Rankose I

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTehrook 3645 Tel. REPublic 4298 
MAIjANDOS: Kasdien* ,'9-6 v J vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

'1

NUUODIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

€812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS JR JCSV VISMįl ŠKIMYNAJ SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS J

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 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir vvąjlboard. Vlenąs aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
N. W. Gorner 55th and State Streets 

VISI TELEFONAI ........................................ ATLANTIC 4290
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Švento Antano Parapijos 
VARDINIŲ PIKNIKAS 

Sekmadienį, Birželio 13 d., 1943
VYTAUTO DARŽE

Nuoširdžiai kviečia KLEBONAS ir CICERIECIAI

Šiurpi šeimos tragedija X Kun. K. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys, 
šiandie išvyksta į Rockford, 
III., sakyti pamokslų 40 vai. 
atlaiduose.

X Šv. Antano parapija 
savo globėjo šventę sekma
dienį švęs sekančiai: rytą 
bažnyčioje bus iškilminga 
suma, o popiet Vytauto par
ke išvažiavimas, kuriame 
bus pagerbti visi Antanai. 
Šventės išvakarėse, tai yra 
šį vakarą 7:30 novena į šv. 
Antaną baigsis taip pat iš
kilmingai šv. Antano duo
nos pašventinimu. Noveną 
veda salezietis kun. J. Sta
šaitis.

X Pranciška ir Stasys Li- 
nauskai šiandie švenčia 30 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jubiliatai yra seni 
West Side gyventojai ir biz
nieriai (turi taverną prie 
So. Leavitt ir W. 23rd PI.), 
taipgi uolūs parapijos, dnr. 
“Draugo” ir kitų draugijų 
pramogų rėmėjai.

X V. Okonis, 848 W. 33rd 
S t., šią savaitę baigia šv. 
Jurgio parapijos pradžios 
mokyklą ir ta proga girdėt 
daug draugų žada susirink
ti ir pasveikinti. Ji yra jau
niausia duktė uolių šv. Jur
gio parapijonų. Ypatingai 
jos mamutė priklauso prie 
daugelio draugijų ir nenu
ilstamai darbuojasi.

X Aušros Vartų parapi
jos mokyklos mokslo metų 
baigimo aktas bus sekma
dienį, birželio 13 d., 3 vai. 
popiet. Mokyklą baigia ir 
diplomus gaus šie: Ray- 
mond Juška, Eleonore Ma- 
ženis, Eleonore Riaubiškis, 
Dorothy Zaura, Lorraine 
Samolis, Lorraine Cali, Le- 
ona Jurkštas, Luois Budo ir 
Albert Yooas.

X Legion of Mary (Ma
rijos Legiono) • vadovybių 
(Officers) susirinkimas bus 
sekmadienio vakare šv. Jur
gio parapijos salėj. Tuose 
susirinkimuose dalyvauja ir 
Ghicago arkidiecezijos kanc 
leris prelatas Casey.

X Dr. A. Petrauskas, kū
jis šiuo metu turi valdišką 
darbą Massachusetts Insti
tute of Technology, šiomis 
dienomis buvo parvykęs na
mo (Ciceroj) savaitei į sve
čius. Vienas jo brolis Stan
ley yra vikaru Gimimo Pa
nelės šv. parapijoj, o kitas 
Pranas praeitą metą baigė 
De Paul universitetą.

X Kun. A. Deksnio var
dadienio proga visi toleikie- 
čiai sveikina mylimą “dė
dę” ir prašo Dievo sveika
tos ir stiprios sveikatos dar 
ilgai, ilgai gyventi.

RACIONAVIMO
DIENOS

DINGĘ KOVOS 
LAUKE

Tazewell, Va. — Sheriff 
R. B. Thompson, birželio 10 
dieną, pranešė, kad Mrs. Lu- 
la Freeman Bolden, 23 me
tų, prisipažino, jog užmušė 
savo vyrą, Eligd Bolden^ :39 
metų, ir Juanita Davis, 13 
metų, kuri tarnavo Bolden 
name. i. * # 11 v

Mrs. Lula Freeman Bol
den buvo ištekėjusi už Elige 
Bolden prieš 10 metų, ji ta
da turėjo 13 metų, jie apsi
vedė Kentucky.

Mrs. Bolden pareiškė, jog 
ji savo vyrą rado mergaitės 
kambaryje, Bolden name, 
Richlands, netoli Tazewell. 
Mergaitė ir vyras buvo kar
tu-kambaryje pereitą pirma
dienį.

Mrs. Bolden pasakė, kad 
ji sužeidė vyrą kirviu, o 
mergaitei sudavė į galvą, 
kai vyras pabėgo į kitą 
kambarį. Laike kovos dėl 
šautuvo, vyras buvo nušau
tas. i

Sekmadienį, birželio 13 
dieną, įsigalioja M serijos 
raudonos stampos.

Birželio 15 diena — pa
skutinė data naudoti stamp 
No. 17, gera vienai porai ba-

Washington. — Karo de
partamentas pereito ketvir
tadienio vakare paskelbė 
378 U. S. kareivių pavardes, 
kurie yra dingę kovoje. 14 
vyrų yra dingę kovoje iš 
Chicago area ir 11 vyrų iš 
Illinois valstybės kitų vie-

Waukegan lietuvis dingęs kovos lauke
X Antanų vardadienis ry 

toj. Antanų aplink mus y- 
ra labai daug: kun. Sandys, 
MIC.,. “Laivo” red.; kun. 
Briška, nuolatinis “Draugo” 
bendradarbis; kun. Martin- 
kus, kun. Zakarauskas, kom 
pozitorius Pocius, dr. Stul
ga, dain. Kaminskas, veik. 
Bacevičius, veik Petrulis ir 
šimtai kitų “Draugo” bičiu
lių, kuriems išvardinti sto
ka vietos, pagalios, net vi
sa lietuvių parapija Cice
roj. Visiems linkime svei
katos — didžiausio turto.

X Rytoj daugelio lietu
vių parapijinių mokyklų 
mokslo metų užbaiga bus 
atžymėta gražiomis progra
momis ir išdalinimu diplo
mų baigusiems 8 sk. Vienur 
tas aktas bus popiet, kitur 
vakare. Parapijinėse mokyk 
lose mokslas baigėsi vakar.

•X Chicago lietuviai pra
šomi nepamiršti, kad liepos 
5 d. Lietuvos Vyčių Chicago 
lapskrities tradicinė diena 
(K of L Day) Vytauto par
ke. Kaip kitais metais, taip 
ir*šįmet laimingieji iš pik
niko grįš namo su didelė
mis dovanomis.

Birželio 30 diena — pa
skutinė diena dėl' antrojo 
periodinio keleivinių auto-' 
mobilių patikrinimo, kurių 
savininkai turi “B” kortelę; 
baigiasi data dėl J, K, L, M 
ir N serijos raudonųjų štam
pų. Paskutinė diena naudoti 
stamp No. 24, gera vienam 
svarui kšvos.

Liepos 7 diena — baigiasi 
data dėl K, L ir M serijos 
mėlynjų štampų.

Rugpiučio 15 diena — pa
skutinė galiojanti data dėl 
stamp No. 13, gera pen
kiems svarams cukraus.

Carter Harrison, vidaus 
federalinių pajamų rinkėjas 
Chicagos srityje , praneša, 
jog liepos 1 dieną, 1943 me
tų, automobilistai turi turėti 
prisiklijavę prie savo maši
nų langų naujas federalines 
štampas, kurios kaštuoja 
po $5.

Kai kurie automobilistai 
dar neturi pirmesnės stam
pos. Pranešama, kad polici
ninkai nuo dabar iki liepos 
1 dienos tikrins automobi
lius. Kai užtiks pastatytus 
automobilius gatvėje be rei
kiamos pirmesnės federali
nės stampos, tokius auto
mobilius sužymės, jų savi
ninkai turės sumokėti po 
$25 pabaudos už važinėjimą 
neturint reikiamos stampos.

Charles F. Jonaitis US *mpmų 
Privati First Class departament

I Charles Jom
Į Charles F. Jonaitis yra kovoje kur 1
■ Ūrivate first class (buvo ži- kos apylinkė
|\oma pirmiau) Jungtinių RTJVO Dm

ValSt*bi\Marine MĖGĖJAS
| Corps. Jis įsirase į Marinus 
Įęhicagoje, 1940 metais, lie- Charles Jc 
I pos 20 dieną, ir tuojau išvy- Baltramiejau 
[ko lavintis į San Diego, Ca- Pijos pradžic 
Įlifornia. Atlikęs pagrindinį Township hi; 
[lavinimą San Diego, Charles Kėgan, Ui. Ji 
|F. Jonaitis buvo paskirtas šv- Juozai 
[pareigoms į Navy Yard, draugijos. . 
[Mare Island, San Francisco, sportininkas 
[ Caliofrnia. Po kelių mene- i 
[šių pareigų Mare Island, jis
■ buvo paskirtas į ketvirtą

marinų expedicinę grupę 
(Fourth Marines) ir išvyko 
pareigoms į Shanghai, Kini
joje. •

• Pakelyje į Shanghai, Jo
naitis buvo sustojęs Hono- 
lulu, Hawaii, Wakę Island,
Midway Island, Guam (jis 
rašė laiške, jog norėtų grįž
ti į Guam ir ilgiau čia pa
pūti) ir Manila, P. I.

DALYVAVO KOVOSE

I Pvt. first class Charles 
Jonaitis tarnavo daugiau 
kaip metus Motor Transport 
pivision of the Fourth Ma
rines Shanghajuje, pirm ne- 
fcu prasidėjo karas tarp Ja 
ponijos ir Amerikos. Prieš

Sutvirtino kareivius
Chicago, Iii. — Vyskupas 

Bemard J. Sheil pereito 
penktadienio vakare suteikė 
trisdešimčiai kareivių su
tvirtinimo sakramentą, Fort 
Sheridan koplyčioje.

. Chicagiečiai italai sako, 
jog sąjungininkai greitai 
laimės Siciliją. Chicagiečiai 
italai sako, kad Sicilijos gy
ventojai meldžiasi ir laukia 
tos dienos, kada jie bus iš
laisvinti iš nacių ir fašistų 
jungo.

Pirkite tose krautuvėse 
kurios skelbiasi “Drauge”. PIRKITE KARO BONUS!

Priežastys
Camp Grand, III. — Radi

jo klausytojai girdėjo karei
vio pasiūlymą per radiją 
vienai mergaitei, kad jis no
ri ją vesti. Mergaitė atsakė: 
“taip”.

Gal būt įdomu žinoti kaip 
tai įvyko ?

Kartą radijo tvarkytojas 
atsilankė į kareivių kempę 
ir klausė kareivių ar jie ne
norėtų pasiųsti pranešimą 
per sekančią radijo progra
mą savo mylimiems asme
nims. Pvt. Joseph W. Mos- 
car, 20 metų, nusiuntė Miss 
Helen Baras paveikslą ir ki
toje paveikslo pusėje užrašė 
žodžius.

Sekantį sekmadienį Joe’s 
parašas buvo perskaitytas 
oru (per radiją). Kareivis 
klausė: “Miela Helen, aš 
myliu tave. Ar nori tekėti 
už mane?”

Helen girdėjo šį praneši
mą per radiją. Kada Joe te- 
lefonavo sekančią dieną, He
len pasveikinimas buvo — 
sutinku tekėti už tave.

Vestuvės įvyks laike Joe’s 
sekančių atostogų.

oio Gota
Pardavimas kyla Aukštyn! 
Obuoliu “Medus’1Chicago, III. — Pereitą 

ketvirtadienį prie 51st ir 
Halsted str. susidūrė du gat- 
vėkariai. 13f asmenų buvo 
sužeista, trys sunkiai.

Keletą valandų vėliau va
žiavo nusamdytas gatvėka- 
ris su vaikais, gatvėkarį pa
lietė automobilis prie 18th 
ir Halsted. Vaikai važiavę 
gatvėkaryje liko sukratyti, 
bet nebuvo sužeisti. Šioje 
nelaimėje buvo penki asme
nys sužeisti, nukentėjo va
žiavę automobiliu.

r
... naujas drėgmės elementas, vieton glycerino, kuris dabar 
reikalingas karo gaminime.

Rytinio Krašto Tirinėjimo Laboratorija U. S. Department of 
Agriculture išvystė ši naują drėgmės elementą iš šviežių obuolių 
skystimo. Mes vadiname tai Obuolių “Medas.”

Apvilgtus mūsų rinktiną tabaką su Obuolių “Medum” pagelbsti 
palaikyti juos drėgnus ir šviežius pakeliui jums. Būnant be 
skonio, Obuolių “Medus” nepermaino skonio Old Golds. Kelerio
pai mes manom, kad geresnis negu glycerinas,

fe MAŽIAUSIA Nikotino
’ MAŽIAUSIA Gerklę Erzinančių Tara

Liepos m. 1042, Old Golds rastas 
pirmutinis bešališkų, bepartyvlškų ir 
neprašytų bandymų 7 vadovaujančių 
cigaretų, padaryta dėl Reader’s 
Digest.

> Latakia y
1941 m., mes pridėjom nepaprastą, / 
skoningą Latakia prie mūsų rinkti- į 
nos Old Gold tabakos—tame natūra- / a 
liai paskaninant garsų Old Gold mi- 
šlnį. įgykite pakutį Old Golds šian- 
dlen!

4AMMY KAYE’S BAND AND GVERT8 
TREČIADIENIAIS—7-tą V AL. V AK.—WBBM.

Chicago, III. —- George 
Donoghue, superintendent 
of parka, pereitą ketvirta
dienį, pareiškė, jog bus bau
džiami asmenys po vieną do
lerį už mėtymą popierių ar 
kitų daiktų miesto parkuo
se. » rwi

Parkų policija ar prižiū
rėtojas, pamatę piknikierius 
ar šiaip lankytojus, kurie 
mėto popierius, bananų lu
penas. kenus, butelius ar ki
tas liekanas, duos tikietą, 
kad parkų šiukšlintojai pa
sirodytų Cafeteria teisme ir 
Sumokėtų po vieną dolerį.

• PIRKITE 
DAITOIAV KARO

BONŲ DABAR

Trumpas streikas
Pereitą ketvirtadienį 75 

Oak Park driveriai sąšlavų 
ir kitų trokų buvo sustrei
kavę dvi valandas, reikalau
dami didesnio atlyginimo. SKELBKITfiS “DRAUGE

t




