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..."and that government of 
the people, by the people, for 
thje people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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ITALU SALA LAMPEDUSA PASIDAVĖ
Sąjungininkai Lampedusa okupavo 
po 24 valandą aršią iš oro ataką

Neoficialiai paduota, iki 15,000
italų pakliuvo nelaisvėn Pantelleria

SĄJUNG. VADOVYBE 
6. Afrikoj, birž. 13. — Ita
lijos sala tvirtovė Lampe
dusa, Viduržemio jūroje va
kar pasidavė sąjunginin
kams po 24 valandų aršaus 
iš oro ir jūros bombardavi
mo.

Kaip Pantelleria sala, ku
ri užvakar kapituliavo, be
sąlyginiai pasidavė ir są
jungininkai tuojau ją oku
pavo.

(Algiers radijas praneša, 
kad 30 priešo lėktuvų ban
dė atakuoti

Pantelleria salai 
kliuvo 7 milijonai 
svarų bombų

WASHINGTON, birž. 13. 
— Armijos štabo karinin
kai apskaičiuoja, kad nuo 
birželio 1 d. amerikiečiai 
lakūnai iš bombonešių Pąn- 
telleria aalon išmetė apie 
septynis milijonus svarų 
bombų.

Suomijoj areštuotas 
taikos pasiuntinys

STOKHOLMAS, birž. 13. 
— Gauta žinių, kad Suomi
jos autoritetai areštavo He
ilą Vuolijoki, vaidinimų ra
šytoją, kurs 1939—40 me
tais buvo taikos pasiunti
niu tarp Suomijos ir sov. 
Rusijos. Priežastis nežino
ma.

Ą LONDONAS. — Algiers 
radijas praneša, kad naciai 
areštavo adm. Rene Platon, 
Vichy vyriausybės pareigū
ną.

KARO EIGA
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AFRIKA. — Sąjunginin
kų jėgos okupavo Italijos 
salą Lampedusa, Vidurže
mio jūroje. Italų garnizonas 
besąlyginiai pasidavė po 24 
valandų nuolatinio iš oro 
bombardavimo.

išlaipina
mą kariuomebė^ bet tuojau 
buvo išblaškyti., ! ’ Panaši 
priešo bombohęšių ataka 
užvakar buvo į taikoma ir 
Pantelleria prieš išlaipina
mą kariuomenę. Tai buvo 
iki 60 vokiečių nardančių
jų bombonešių,. Amerikie
čiai lakūnai juos išblaškė).

Prieš Lampedusa pasida
vimą italai per radiją skel
bė, kad tos salos garnizo
nas herojiškai kovodamas 
atsako į sąjungininkų .ulti
matumą.

Iki pasiduosiant apie są
jungininkų ultimatumą nie
ko nebuvo žinoma ir apie 
tai nėra nė kokių patvirti
nančių žinių. Tik iš gen. 
Eisenhower vyriausios sto
vyklos vakar /išleistas šis 
specialus komunikatas:

“Po 24 valandų laivyno 
Ir bombonešių nuolatinių 
atakų Lampedusa sala šian
die pasidavė ir tuojau są
jungininkų jėgų okupuota.”

Amerikiečiai Lakūnai ata
kavo Lampedusa. Jie ata
kavo ir Pantelleria.

Per 24 valandas orinių 
veiksmų 14 priešo lėktuvų 
sunaikinta. Amerikiečiai 3
bombonešių neteko.

r

Vengry karo 
ministras pasitraukė

BERNAS, Šveicarija, bir
želio 13. — Gautomis žinio
mis, Vengrijos karo minis
tras atsistatydino ir polici
ja Budapešte areštavo 372 
asmenis. Areštuotieji kalti
nami už tautinio saugumo 
taisyklių peržengimą.

. Be to, vengrų armijos 
vadai pakeisti savo vieto
mis. < .

Atrodo, kad Vengrijoje 
ne viskas yra tvarkoje.

VYRIAUSIAS VIRŠININKAS

“Draugas” Acme photo

James Byrnes, buvęs ekonominio stabilizavimo direkto
rius, prezidento Roosevelto paskirtas vadovauti naujai 
steigiamam karo mobilizacijos ofisui; jis matomas prie 
stalo Baltusiuose Rūmuose, kur jis turi savo ofisą.

Pantelleria garnizonui pasidavus
■ wB ■ ■

Bet jie nieko nepešė; amerikiečiai 
lakūnai juos išblaškė

Argentinos režimas 
pašalina teisėjus

LONDONAS. — Ameri
kos ir britų lakūnai Vokie
tijai sukėlė didelj smūgį, iš 
kurio ji ilgai neįstengs at- BUENOS AIRES, birž 
sigaivelioti. | 13- — Nauja Argentinos

provizijonalinė vyriausybė 
susimetė valyti teismus 
nuo apsileidusių savo pa
reigose teisėjų. Pašalinta 6

PACIFIKAS. — Sąjungi
ninkų lakūnai atakuoja ja
ponų bazes. Amerikiečiai 
bombonešiais daužo japonus 
Kiška /saloje, Aleutians.

RUSIJA. — Rusų lakūnai 
išgriovė tris vokiečių aero
dromus. Daug lėktuvų su
naikinta, sukelti gaisrai.

federalinlai teisėjai ir du 
prokurorai.

Vyriausybė pareiškia, kad 
bus pašalinti tie visi prieš 
kuriuos visuomenės nuomo
nė bus nusistačius.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, birž. 12.— Pan
telleria, sala Viduržemio jū
roje sąjfungi n inkams besą
lyginiai pasidavė vakar po 
20 dienų orinių ir karo lai
vų bombardavimo. Pasida
vė anksti rytą, o britų ka
riuomenė ptasiaudieniu pra
dėta išlaipinti.

Italų garnizonas — apie 
8,000 vyrų — kapituliavo 
gavęs trečią sąjungininkų 
ultimatumą pasiduoti ir 
kaip garnizonui nebuvo ga
lima ilgiau pakęsti ameri
kiečių lakūnų bombardavi
mo. ,

Kalnų viršūnėse iškeltos 
baltos vėliavos, o airporto 
centre nupieštas milžiniš
kas baltas kryžius. Lakū
nai tai pamatė ir pranešė 
savo bazei. Netrukus atvy
ko okupacįjai paruošta bri
tų kariuomenė. Prieš tai i-* 
talų adm. Paressini prane
šė amerikiečių lakūnų ba
zei, kad Pantelleria tvirto
vė kapituliuoja netekusi 
vandens.

Iš karo laivų išlaipinus 
kariuomenę kai kuriose sa
los dalyse, italai vis dar at
sišaudė. Matyt, garnizono 
vadas neturėjo priemonių 
visas garnizono dalis laiku 
painformuoti apie pasida
vimą ir įsakyti, kad šau
dymai būtų nutraukti. Tik 
paskiau tas padaryta.

Bet tai dar ne viskas.

Britų kariuomenės išlaipini
mą amerikiečiai lakūnai 
bombonešiais ir koviniais 
lėktuvais saugojo. Staiga 
pastebėjo iš Sicilijos salos 
pusės apie 60 vokiečių nar
dančiųjų bombonešių ats- 
krindant. Naciai skrido ata-

I

kuoti britus ir gal atkovoti 
aalą.

Prieš tas vokiečių orines 
jėgas amerikiečiai Lakūnai 
nusisuko ir užpuolikus iš
blaškė. Kai kurie vokiečių 
bombonešiai išmetė bombų. 
Sakoma, kad išlaipinimo 
partijoms \ nė viena bomba 
nekliuvo ir visas žygis ne
sutrukdytas. Vokiečių bom
bonešiai nieko nepešę atgal 
nudūmė Sicilijos link.

a
Salos pakrantėse ir kal

nuose italų įsitvirtinimai 
sudaužyta. Airportas nu- 
duobėtas. Italai negalėjo il
giau gintis.

Pantelleria yra už 45 mai
lių rytų link nuo Tunisijos 
ir už 60 mailių nuo Sici
lijos.

- . ' I" ' : U ' •

NEW YORK. — Gauta 
žinių, kad naciai Paryžiuje 
areštavo prancūzų gen. de 
Gaulle brolį ir deportavo 
Vokietijon.

BERNAS. — Daug jaunų 
prancūzų per Pirinėjų kal
nus bėga Ispanijon. Naciai 
negali to pakęsti.

Seplyni Amerikos 
generolai atžymėti

WASHINGTON, birž. 13.
— Už pasižymėjimus tar
nyboje medaliais atžymėti 
septyni J. A. Valstybių ge
nerolai, dalyvavusieji karo 
kampanijoje Tunisijoje, 
paskelbė karo departamen
tas.

Atžymėtieji: lt. gen. Carl 
Spaatz, lt. gen. Omą r N. 
Bradley, maj. gen. Terry 
De La M. Allen, maj. gen. 
Alfred M. Gruenther, maj. 
gen. Thomas B. Larkin, 
maj. gen. Hugh J. Gaffey 
ir maj. gen. Lower W. Broo- 
ks.

Rusai atakuoja 
vokiečių aerodromas

LONDONAS, birž. 13. — 
Maskva skelbia, kad rusų 
lakūnai praeitos savaitės 
gale atakavo ir smarkiai 
apdaužė tris vokiečių aerod
romus.

Išmesta apie 600 tonų 
bombų. Sukelti ■: gaisrai. 
Daug vokiečių lėktuvų su
naikinta, arba sugadinta.

Be to, Rostovo Lisičan- 
sko srityse trys vokiečių a- 
takos atmuštos.

Du J. A. Valstybių 
submarinai dingo

WASHINGTON, birž. 13.
— Laivyno departamentas 
paskdbė, kad Pacifike ka
ro veiksmuose dingo du U. 
Si submarinai, Amberjack 
ir Grampus. Abu turėjo po 
60 vyrų įgulos. Kadangi 
skirtą laiką jie nesugrįžo į 
savo bazę, tai su jais tu
rėjo įvykti kokia nors ne
laimė.

Bomba pataikyta 
japonu laivui

SĄJUNG. STABAS Aus
tralijoje, birž. 13. — Libe- 
rator bombonešis bomba 
pataikė ir, sugadino japonų 
2,000 tonų krovinį laivą O- 
landų N.' Gvinėjos pakran
tėse.

500 svarų bomba kliuvo 
laivui iš 20 pėdų aukščio.
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Visas reichas sukrėstas didžiausiu 
istorijoje britų oriniu "reidu"

Išgriauti, išnaikinti karo pramonės 
centrai Ruhre ir Pareiny
LONDONAS, birž. 13.— 

Šimtai britų bombonešių, 
kurie sudarė visais laikais 
negirdėtą didelį oro laivy
ną, vakar per visą valandą 
triuškino vokiečių ginklų ir 
amunicijos gamybos cent
rus Ruhre ir Pareiny. Dau
giausia kliuvo Duesseldorfo 
ir Muensterio karo pra
monės centrams.

U. S. lakūnai 
smogia Vokietijai

LONDONAS, birž. 12.— 
Apie 200 Amerikos bombo
nešių praeitą naktį ataka
vo Vokietijos uostus Wil- 
helmshaven ir Cuxhaven.

Didieji bombonešiai ata- j 
kas įvykdė patys vieni — 
be kovinių lėktuvų lydėji
mo. Aštuoni negrįžo.

Grįžę skridikai pranešė, 
kad numušta vokiečių lėk
tuvų, kurie bravo pakilę ko
von.

Nuteistas už teismo 
kritikavimą

MOBILE, Ala., birž. 13.
— Laikraštis Mobile Press 
and Register dėl vienos by
los kritikavo teisėją, kurs 
rado, kad ta kritika yra 
teismui panieka. Laikraščio 
leidėją R. B. Chandler tei
sėjas už tai nuteisė 6 va
landas kalėti ir 10 dol. 
bauda.

Leidėjas greitai “writ” 
dokumentu išlaisvintas ir 
kreipias į fėderalinius teis
mus. Nes šiame atsitikime 
neinasi apie nubaudimą,
bet apie spaudos laisvę.

R* ». I '!

Amerikiečiai puola 
japonus Kiška

WASHINGTON, birž. 13.
— Laivyno departamentas 
praneša, kad amerikiečiai 
lakūnai dabar visu smarku
mu nusisuko prieš japonus 
Kiška, saloje tikslu juos iš 
ten išmušti, kad Aleutian 
salose nė vieno jų neliktų.

Prieš Kiška atakos pra
dėtos, kada amerikiečiai 
japonus suklupdė Attu sa
loje.

Be to, paskelbta, kad A- 
ttu saloje kai kur vis dar 
užtinkama pasislėpusių ja
ponų. Jie nepasiduoda ir 
nukaujami. Iki šioliai ten 
jau 1,911 japonų nukauta ir 
21 nelaisvėn paimta.

Britų oro ministerija šį 
kartą nepasako, kiek daug 
bombonešių dalyvavo ata
kose ir kaip didelis buvo 
išmestų bombų tonažas.

Spėjama, kad atakose da
lyvavo daugiau kaip 1,200 
bombonešių ir kovinių lėk
tuvų. Tas yra negirdėtas 
vienam užsimojime skai
čius.

Stebėtojai aiškina, kad 
tuo būdu daroma galinga 
invazijai įžanga.

Visas Hitlerio valdomas 
reichas baisiai sukrėstas 
sukeltais išnaikinimais karo 
pramonės centruose. Naciai 
vadai tikrai turi sudrebėti 
sulaukę tokio baisaus smū
gio ir turi rimtai pagalvo
ti apie savo ateitį.

Britų oro ministerija pa
reiškia, kad iš šių atakų 
43 bombonešiai negrįžo. Tas 
skiačius nežymus palyginus 
su atakuotojų gausinguoju 
skaičium.

Kongresas pravedė 
priešstreikinį bilių

WASHINGTON, birž. 12.
— Kongreso žemesnieji rū
mai 219 halsais prieš 129 
pravedė abiejų rūmų kon- 
ferentų sudorotą priešsfrei- 
kinį bilių. Paskiau senatas 
taip pat tai padarė.

Karo metu administraci
ja turės įstatymą, kuriuo 
uždrausta darbininkams 
kelti streikus karo pramo
nės fabrikuose. Už įstaty
mo peržengimą numatyta 
didžiausia bausmė vienerių 
metų kalėjimas ir 5,000 dol. 
bauda.

Anglių kasyklų 
direktorius aiškina

WASHINGTON, birž. 13.
— Anglių kasyklų federiar 
linis direktorius Ickes pas
kelbė nuolaidos angliaka
siams, kuriems jis andai 
paskyrė po penkis dol. bau
smės už jų streiką prieš 
vyriausybę. Jis sako, kad 
ta bausmė nebus išrinkta, 
jei angliakasiai sutiks turė
ti kolektyvines derybas su 
vyriausybės paskirtais ka
syklų manadžeriais.

Administratorius apie tai 
paskelbė, kai angliakasiai 
sukėlė protestus prieš pas
kirtą bausmę ir kai Alaba- 
moj trijų kasyklų angliaka
siai atsisakė toliau dirbti.
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Hartford, Conn,, lietuvių kronika
Baigė slauges mokslus

Elena Kedaiūtė ir Jeve- 
tauskaitė baigė slaugė moks 
hw ūv. Pranciškaus ligoni
nėje. Sveikinu!

Irena Giedraitytė baigė U- 
nivertity of Conn., Storrs, 
Conn. Ji visuomet buvo gabi 
mokinė. Sveikinam.

Dangun Įžengimo šventė
je S'v. J Uoka po katedroje Jf- 
šventintas į kunigus lietu
vis Sabulis iš AnMonia, Conn. 
Jis lafakė Mariannpolio ko
legiją ir šv. Bernardo semi
nariją, Rochester, N. V.

Taipgi iš New Britain, į 
Conn. įšvęstas į pranciško-i 
nūs kunigus lietuvis Jonas1 
Zarauskas.

Hartfordas didžiuojas lie
tuvių lakūnų skaičiumi. Vie
nas aukštai prasimušusių — 
tai Tadas Matusevičius. Jis 
turėjo savo aviacijos mokyk
lą — Brainard Field, bet val
džia ją paėmė į savo rankas. 
Matusevičiaus lakūnų mo
kykloje mokinosi: Pranciš
ka Vyšniauskaitė (slaugė), 
rodos, broliai Mašiotai ir ki
ti. Matusevičius vieną kar
tą buvo lėktuvu nuvykęs Iš 
Hartford į Marianapolį per 
Lietuvių Dieną ir ten rodė 
ore “triksus?.

CHICAGOJE
Iš Vargdienių Seserų 
Gildės susirinkimo

Birželio 10 d. įvyko Varg
dienių Seserų Gildos sūsi-

madieniui, kurį seserys pasi-' rinkimas, kuriame pasitar-

| seserys esti nuoširdžiai pri- 
i imamos ir remiamos tikin
ai čiųjų ir patriottngų Kalifor

nijos lietuvių.
Rašęme padėkos žodį įvai

rių Los Angeles lietuvių dr- 
jų valdyboms, kurios suspen
davo savo veiklą tam sek-

Vktory daržas prie kle
bonijos gražus. Viskas jame 
gerai auga. Daugelis hart- 
fordiečių seka prelato Am- 
boto pavyzdį — užveda Vic- 
tory darželius.

EJtTRAI extrai
Pfermalnytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas
žydukas

Esame dėkingos
Los Angeles, Calif. — A- 

čiū lietuviams, kurie priėmė 
pakvietimą dalyvauti seserų 
Pranciškiečių vienuolyho ir 
koplyčios pašventinimo iš
kilmėse geg. 23 d., ir tiems 
pasišventusiems vyrams ir 
moterims, kurie nepasigai
lėjo laiko ir jėgų gelbėdami 
seserims įvairiuose darbuo
se, kad istorine diena būtų 
iškilmingai ir tvarkingai at
švęsta; jaunuoliams, kurie 
taįp rimtai atliko savo pa
reigas liturginiame giedoji
me prie apeigų ir fauuzikalė- 
je programos dalyje; labda
ringiems mūsų kolonijos lie
tuviams, kurie suteikė aukų

remkite aeserų įsikūrimui paremti. 
lietusių * ! ’ 1808 *Ang«tes' TietWių - Ra - S 

talikybė ir patriotizmas yTa 
gyvas. Jie supranta, kad se
serų gyvenimo tikslas api
ma dvi neatskiriamas tarny
bas Dievui ir tautai. Dėl to

rinko pašventinimo apel 
goms. Mandagus gestas — 
seserys tai pastebėjo ir įver
tino.

Malonu rašyti ačiū sve
čiams, kurie dalyvavo para- 
pijonų parengtuose pietuose 
seserų naudai. Jų tarpe bu
vo lietuvių atvykusių iš to
limesnių priemiesčių.

Reikalais ir reikalėliais su 
ristais su iškilmėmis daug 
rūpinosi mūsų garbingas kle 
bonas, prelatas J. Maciejaus 
kas. Pakvietęs seseris Pran- 
ciškietes steigti centrą Ka
lifornijoj, jo rūpestis jų pa
žanga ir išsilaikymu yra nuo
latinis ir tėviškas.

Jo Ekscelencija arkivysku 
pas Cantwell laimino lietu
vius. Telaimina juos Vieš
pats — to karštai meldžia —

Dėkingos Sv. Pranciškaus
Seserys; Motina M. Aloyza

Rembite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

DRAUGĄ
N. KANTER, sav.

MONARCH UQUOR
3529 Be Halsted St. 

Pilone YARDS 6054

115.00, 1S7.50,
visi garantuoti

AmrtirtM. - i

BEGEMAN'S'
4184 ARCHER AVĖ. 8142 W. 63RD ST.

Vieniems Mėtoms 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvutantuojamas
Nenameskit senų, augedusių Bndrlninkų. Jų neenllnta. atstatyti, nes 
dartgtftn Jų nediHMmm. Juos galima pataisyti, kad rfi 
metų patartlkvimų. Jūsų Big B»-n, Little ~ 
aoa pataisyti.

’uoitų Jums daug 
Ben ir kiti budcinlkal ųall-

Apkalnavtmas Veltai be Obligacijos

DIBEUS ISUARbAVlMAS MISŲ 
MlLCINIŪKO STARO M VOKA

LINIU INSTRUMENTŲ
PASĄNAUDORIT PROGĄ DABAR

KOL DAR NJMPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPHONE8, FLUTES 
fui “pjlrpr” ——
166.00 ir 676.00. 
lengvam grojimui

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJCfe — 
6«.6o. 63.60, >11.50 Iki 6*6.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 660.00. 
6136,00. Jr «160.C«,- BASO ; 
DENOALAS — 613.00. RMT
LIAI 8MUIKOM8. STRIUNINI- 
AMS BARAMS, VIOLAS-IR CEL- 

61.60. 63 00. 66.00. 610.00 
6.00. Striūnos dėl visų virp

inėtų tnMruinentų, BA8S Ir 
ŠNARE DRUMS — 618.60, 6*6.60, 
63( 00 Ir 660.00. PEDALS, HI- 
BOT8. CYMBOLS. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi junlS palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOft IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlhe- 
tams. Triūsoms, 8Sxaphones ir 
taipgi Smalkoms ir Onltarams.

GOLDSTEIN’S music shop 
014 Maxweil 8t„ Chlcago

'minėt

PASKOLOS DAROMOS AKT PIRMŲ MORGKIŲI
STATYBAI «» REMONTAVIMUI AhBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių, Išmokėjimų 1

sojų

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 
NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPMfE FtNANSlNlAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje- indėliai rūpestingai globo
jami b- Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savftigs and Loan In
surance Corporation. Mokame 8%., Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB^SYMlAUSlA^arhJVlŲ ftNAlfolNB (STAIGA

“ČEIŠTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATIONTKL CALCHnr Ul« m. Ho«Mk, 8«c'y. MM SO. SAtSTM, M.

šiame susirinkime įsira
šė dvi naujas narės ir ke
turios senos atnaujino me
tinius mokesčius: Sofija 
Stankus, Karol&a Šimkus, 
Sofija RoČienė, Placidą Ma
žonienė, Marijona Pukelie- 
nė, Petronėlė Benevičienė, 
Jurgis ir Aleksandra Pūke
liai, sumokėdami po vieną 
dolerį. Pastangomis pirm. J. 
Mačernienės šiame susirin
kime įsirašė viena garbės 
harė — Stefanija Masaitie- 
nė, įmokėdama $50.00; ir 
kita amžina narė — Uršulė 
Stirėnienė, kuri įmokėjo ge
gužės 2 d. $15.00, o dabar 
susirinkime kitą $15.00, ii 
taip užpildys visą šimtinę.

Susirinkimas irgi nutarė 
dalyvauti Sophia Barčus 
rengiamam piknike birželio 
13 dieną dėlto, kad dalį pel
no skiria Vargdienių Sese

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

co.

ta artėjančio pikniko reika
lu, kuris įvyks liepos 25 d.,
Aušros Vartų parap. “Rū
tos” darže, (West Sidėje).
Narės, kurios dalyvavo pa
siėmė ir platina dovanų kny 
gutes. Taip pat būtų gerai, 
kad ir kiti ‘gildos nariai su
sirūpintų šiuo reikalu, ypač 
knygučių platinimu, jų pa
siimtų iš dvasios vado kun.
J. Dambrausko. Susirinki
me narės pasiskirstė įvai
riomis piknike pareigomis, 
pažadėjo dovanų dėl “bin- 
go” lošimo; būtų gražu kad 
ir tos, girios nedalyvavo rų Gildai, ir tuomi susirin-. i
susirinkime, irgi 
kokių dovanų.

paaukotų kimas baigėsi. J. K.

DR. yAITUSH, OPT.
r LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaiftlėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
l tumo, skaudamą akių karštį, atitai

so trumparegystę ir toliyegyStę. 
Prirengia teisingai akinius: Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romą* su; elektra poffodęęčią tna-* 
žiaunas klaidas; Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos valkus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie ueurtimami 
karo aviacijos skyr". ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti,

Greiti Palengvinimą 
mo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— tolfcta —

PatS§tA-
VIMASt

— kurt* —
SpecįalAudla

Tame!

Nebūkit rapufl- 
člotl n«r»ngtnl» 
pekUikllaln. Gy
venkit Ituoal nuo 
petrUklino M'daa.

-StfeClAL- 
Mklrpkite Sį akėlblmą Ir pdduo- 

klte mums pirm 30 dienų lallw ir 
mes ■uteikalme Jumfc
DYKAI — EliEĖTRpS VEIKIMO 

IftMANKSTINIMJ /
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmeotą. 

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Craktor of Cuatom A ppifonroa for 17 yra. 
8« S. STATE, RM. S10, STĄ. 4108 
Daily 1« k.to. *TŪ Si M«K. Frl. Mi 0 Eta

Hatnrday Tll 1, Mnnday S to 4.

01 r yra vperlallH aarRlnltno b«nrtym«» fr 
■•bos kitom lalkraMtuaaa. Taipgi, 
pUMOlyMak taaboa atkartota*

DR. S. IVEINE, O.D.
AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti
OPTOMETRISTAI 

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Himnui., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto Iki S vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Šeštadieniai* Ir Sekmadieniais Pacai Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR, STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v»L vak. 
Nedeliomis pagal sutartį.

Office toL YARds 4787
Namų tek PROapect 1930

■ i •'

TOL YAKd* 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 3Mb Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKlTfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATtON
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

....4%
1751 W. 47 th Street

DABARTINE 
OIVIDBNTU 
RATA *

■a-ai. iii.

Dft. G, SERNER
METTJVIS AKIŲ GYDYTO’U 
25 metų patyrimas

Tėl.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
tttaiso.46*

Ofisas Ir ome ■ A . -■ mDirbtuve
8401 80. BALSTEB M. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

pagal siNedėiloj sutartį.
m*

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

i».<wminuoti jna motfernlSkuuma 
metodą, karta retėjimo mokslas 

esu sutetku.
PATYRIMO 

Mirte ttotelMa
vtan aki

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Snretano. Jf.
1861

nip VAIiAKDOfli 
•7M a m. iu t:6a a. M.

leftod. S. m.>. A

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos:, 3 — 8 poniui,

Tai. YARds 2246

DR. G. YEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HKMlock 5849

DR. PEIER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį. tok.
DR. EMILY V. KRUKAS

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., Seėtad. 8:30 iki 9:30 vak. 

RakmadieinlMl* pagal nuatfArtma.

Ofiso Tel...................VlRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: 1

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

~0R. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Are.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Tll

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ik) A 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

1ICH »««WTS L0W COSTSHOES
LOW CO«T

a WMtoM 25c ,1
FOOT F-7 SKOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite į 3-čio puslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI
OfUo t«L VIRginia 0086 

Rezidencijos taL: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 6—8:30 P. M. 
- Trečiadieniais pagaš sutartį

Tel YARds 6681.
Ree.: KiNwood 6107.

DR. A. J. BERTASR
GYDYTOJAS Yfe CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8-30 

756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

M. OANal 6188

DR. RIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TeL OANal 0857
Rea. tel.: PROapect 6659

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

ReaidencDa: 6600 So Artetfan Afe 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 pų>. 

6 IM B vaL vakar*.

PIKNIKASDRAUGO9 FOURTH OF JULY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

BERCMAIVS CROVE (Prie 24th St. ir Desplaines 
AveJ — Na. Riverside* III.

Galima labai patogiai ir greitai nuvažiuoti i Bergmanas Grove ne tik auttfmobilialB, bet taipgi ir gratveketfiais ir "L" traukiniais.

/
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> Pirmadienis, biri. 14, 1943

Gražus levu pranciš
konu kultūrinis 
veikimas
y (TkFSB) Atvykęs Iš Eu
ropos tėv. Justinas Vaškys 
jau 1941 m. spalių mėn. 8 
d. įsteigė lietuvių pranciš
konų namą Amerikoje. Jė
gos sustiprėjo, kai atvyko 
tėv. Juvenalis Liauba, bro
lis Paskalis Steponavičius 
ir klierikas Pranciškus Gied 

Ągaudas, kurs dabar studi
juoja Duns Scoto Pranciš
konų kolegijoje Detroit, Mi- 
chigan. Kad ir negausūs 
skaičiumi tie Lietuvos pran
ciškonai parodo daug ener
gijos. Jau 1941 m. vedė 15 
misijų, o 1942 m. — 27. Be 
to ir vienais ir kitais me
tais turėjo įx> trejas reko
lekcijas seserims vienuo
lėms. Iki .šių metų pradžios 
lietusių parapijo|3e įkurta 
16 Trečiojo Ordino kongre
gacijų ir aplankyta 25, be 
to vien pereitais metais bu-

jL vo suruošta 3 šv. Pranciš
kaus mylėtojų konferenci- 
jos-kongresai. Gal pats di
džiausia jų darbas tai at
gaivinimas lietuviško laik
raščio “Šv. Pranciškaus Var 
pelio.” šis laikraštis Lietu
voje turėjo 20,00(5 skaityto- 

I jų, bet bolševikų buvo už
darytas, nors jau buvo ė- 
jęs 17 metų. 1942 m. sausio 
mėn. 1 d., pradėjus leisti 
tą gražiai redaguojamą re
liginį laikraštį “šv. Pran
ciškaus Varpelį”, jisai turė
jo tokį pasisekimą tarp A- 
merikos lietuvių, kad (per 
tuos vienus metus jo išpla
tinta 75,000 egzempliorių.

Šio kūkraščio redaktoriumi 
yra tėv. Just. Vaškys. Pran
ciškonai rūpinasi lietuviš
kos religinės spaudos plati
nimu ir leidimu. Jau iki šių 
metų pradžios jie išplatino 
3,000 įvairių lietuviškų kny
gų religinio turinio.

Nacionalinis parkas Platt, 
Oklahomą valstybėje, įkur
tas 1902 metais.

Ožiai mėgsta šposus 
krėsti

Columbus, O. — Sam Sel- 
ser, kontraktorius, atvyko į 
Cornelius Fracey’s kiemą, 
kad sutvarkyti ožių namą.

Jis paliko savo automo
bilio atviras duris. Prie au
tomobilio atėjo ožiat Jie su
lipo į automobilį ir suėdė, 
nuvalė šiuos dalykus:

1. Federalinę štampą
2. “A” ir “C” gazolino ra- 

cionavimo štampas.
3. Automobilio leidimo 

stikerį.
Dabar Selser turi pasiaiš

kinti dėl nebuvimo tų štam
pų šioms įstaigoms:

1. Internal revenue bureati
2. Racionavimo boardui
3. State division of motor 

vehicles.

Tai matote kiek triubelio 
ožiai padarė.

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

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.... . . . . . . Į"T*aBSgBeS . ,

Atyda Lietuviams!
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Budriko Didelė) 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. SUDRIK, Incorporatetl
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 Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

r

DRAUGAS, CHTCAYTO, <81 MbihS) U

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

■'DRAUGAS" HELP vrANTKP 
advhrtising Department 

117 No. De*rbom Street 
Tel. RANdolph 8488-8488

HELP WANTED -r- TORAI

•BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonne.de kambarį. 

KDGEWATER BEACH HOTEL 
3348 Shertdan RA.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite 1 Tlmekeeper’e ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5348 Sherldan Rd.

PLATINO ROOM 
DARBINTNKV

Vyrų ir Vaikinu. Patyrusio, ar ne
patyrusių. CHROME-RITE CO.

4534 W. North Avė.

ABELNU DIRBTUVES DARBININ
KŲ reikia.—Pilietybės prirodymas 
nesvarbu. Dirbti kaipo Paper Hand- 
lers Stock rūme. Išmokit gerą ama
tą. Užtenkamai viršlaikio. "

TRANSO ENVELOPE CO. 
3542 N. Kimball Avė.

- SVARBI 
KARO PRAMONE

REIKALAUJA TALKOS 
KARO GAMYBĄ 

DIDINTI
Engine House Darbininkų

Amžiaus 18 iki 60 metų; gyveni
mo sąlygos parūpinama nevedu- 
siems. Atsišaukit į

Norpaul Engine Hoųse \

INDIANA HARBOR 
RELT RAILROAD

Franklin Park, III.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atalšaukit j Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 w. eeth st.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OORP.

Door. 5. House 3.
13TH A CLARK STB.

REIKIA DARBININKŲ
61c į valanda ir viršlaikis. 
Laikas ir pusė už Viršlaikį.

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

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

DRAUGO RASTINĖ
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

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

. *-■' f
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5348 Sherldan Rd.

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

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr. Letto 

PARAGON
- DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

HELP WANTED — VYRAI

. 50 FUNCH PRESS
OPERATORIŲ

SPOT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 48 vai. savaitėje 
minlmum.

JAMES METAI PRODUCTS OO. Ine. 
2828 N. Oakley Avė.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktj šiftal. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet. '

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

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

Ateikit Tuojau
2742 W. 36th PLACE

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamu darbų šio je

100 % Karo Dirbtuvėje 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

Reikia Tuojau

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

DEFENSE DIRBTUVĖJE

100% KARO DARBAI
Patyrimas nereikalinga; 6 dienos 
į savaitę; laikas ir pusė už virš
ui- ,;A , M

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

REIKIA VYRŲ
Dirbti Dešnų dirbtuvėje. Linkers Ir 
Kimšėjų.

8COTT PETERSF.N & CO. 
4450 Armitage Avė.

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

LATHE HANDS 
CRANE OPERATORIŲ 
FURNĄCE HELPERS 
TIME STUDY CLERK

FOUNDRĖS DARBININKŲ

100% KARO DARBAI
Pastovūs darbai su viršlaikiu.
SIVYER STEEL CASTINGS

3100 S. Wood St.

HELP WANTED — MOTERYS

PROSYTOJOS
Reikalingos proeyti 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 
OPERATORĖS

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

MERGINA KRAUTUVĖJE 
Reikalinga. Moteris dirbti krautu
vėje Ir kepykloje. 20 iki 35 metų 
amžiaus. 125.00 į 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 “piece work.” Atsineškit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Piaragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

VALYTOJŲ •
Reikia dirbti naktimis. $95.00 j mė
nesi, Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofi
są- - ____

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5348 Sherldan Rd.

VALYMO MOTERŲ 
REIKIA

Prie ŠVEITIMO, ŠLAVIMO ir VA
LYMO darbų Department krautu
vėje. Daugelis Lietuvių moterų 
dirba šioje krautuvėje. Naktimis 
darbas — nuo 6 vai. vakare iki 2 
vai. rvto.
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
Atsišaukite į Employment Ofisą 

8-tam aumkšte.

THE HUB
HENRY C. LYTTON & SONS 

State ir Jackson—

REIKIA
Moterų Dirbti 
Už Džianitores

Dirbti Naktimis
SVARBI KARO PRAMONE 

ATSIŠAUKITE

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

3000 W. 51st ST.

HELP WANTED —- MOTERYS

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

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVĖS OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsls.

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

LATHE HANDS
Patyrusių. Netoli rldurmtaaėlo. 
Aukščiausia mokestis. Telefonas 
Monroe 8181.

BLOMFELDT RAPP A CO.
108 N. Jeffemon St.

VAIKINŲ
Lengviemn Dirbtuvės Darbam* 

Pastovūs darbai. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.

DURAND MFG. CO.
939 W. 35th St.________

FREIGHT HANDLERS 
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir vlršlalkla 
EME RAILROAD 

14th tr Clark Sta.

SKELBKITE “DRAUGE”

100 MOTERŲ 
18 IKI 40 

Prie Dirbtuvės Darbų 

100% Defense Dirbtuvė 
06c į vai. pradedant

Pastovūs Darbai 
Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

Virš 40 Valandų.

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP.. 
6700 S. LECLAIRE

2 Metų Mirties Sukaktuvės

T

DIRBTUVES 
MERGINŲ IR MOTERŲ

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

2520 Quarry St.
(3 blokai j vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

VYRAI IR MOTERYS

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

ATYDA
Vyrams ir Moterims

Ar Norit 
Naują Darbą 
Prie Svarbios 

Pramonės?

PETRAS WAICKAUSKAS 
(WICKOSKI)

(Gyveno: 210 Pine Street,
Michigan City. Ind.)

Jau sukako dveji metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mvlima vyrą Ir 
tėveli, Petrą Waicbauską. ku
ris mirė Blrž. 14 d. Ir buvo 
palaidotas Calvary kapinėse, 
Birž. 18 d. 1941 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Eleną (po tėvais Na- 
giūtė); dukterį Anna ir žentą 
Edward Purtha; sūnų Pran
ciškų ir marčią Dorothy: 2 
anukus Patricla Wlckoski Ir 
Elton Purtha.

Nors laikas tęsiami, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami ta jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užpraSėme 2 gedulingas šv. 
Mišias. Pirmos buvo atlaiky
tos šeštadieni, Birž. 12 d.. St. 
Matthews parap. bažnyčioje. 
South Bend, Ind., 7:30 vai. 
ryte, o kitos bus atlaikytos 
trečiadienį, Birž. 16 dieną St. 
Mary’s parapijos _ bažnyčioje, 
7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimel
sti už a. a. Petro siela. Lai 
Visagalis Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
Sūnus, žentas, Marti, 

Anūkai ir Giminės.

MĖSOS GAMYBA 
Yra Svarbu Karo 

Pastangoms

Įvairaus 
Typo Darbai 

NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Privatinis Pasikalbėjimas 
Su Kiekvienu Atsilankančiu

50 — VYRŲ — 50 
KARO DIRBTUVEI REIKIA 

VYRŲUZ
Renair Mašinistus ‘

' . Millwrights
Tool Inspektorių 

Sargų
, Darbininkų

Atneškit pilietybės prirodymus. 
EMPLOYM’T OFISAS ATDARAS 

Nuo Pirmad. perdėm Seštad. 
8:00 ryto iki 4:30 popiet. 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

KURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. — Cicero

HELP WANTKD — MOTPRYB---------- ----------- -  T, . » . ■ .
PERTAISYMUI \

MOTERIS
Reikalinga. Pastovus darbas paty
rusiai siuvėjai. Atsišaukite į

SAKS FIFTH AVENUE
669 N. Michigan

STIPRIŲ
MOTERŲ

55c į Valandą

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

ATSIŠAUKIT Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 14 kambarių na
mas. Pilnai įrengtas, 3 karams ga- 
radžlus. Galima padidinti. Atneša 
gerą įeigą. Prieinama kaina. Kreip
kitės: 3328 WARREN BLVD.

iTt

LIUDVIKA 
KNISTAUTIENĖ 

po pirmu vyru>Ram*nauskletiė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 12 d., 2:00 vai. po
plęt, 1943 m., sulaukus pusės 
aini. 'gimus Lietuvoje. Šiau
lių apskr., Gruzdžių parap., 
Karvelių kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

Mylimą vyrą Antaną, 4 duk
teris Carry Yodvaras, jos vy
rą Anthony, Barbara Berry, 
jos vyrą Robert, Irine, jos 
vyrą Raymond Trunk ir šei
mą, Corinne Hogan, jos vyrą 
Emmett; 3 sūnus Antaną, jo 
moterį Sophie, Bruno, jo mo
terį Malviną, Charles, jo mo
terį Helen Ramanauskas ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuviu draugystės. Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos. GyvOjd 
ir Amžinojo Rožančiaus.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. Californla Avė.
Laidotuvės įvyks trečiad. birž. 
16 d., 8:30 v. ryte iš kopl.į 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos uš^ velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi. a. a. Liudvikos Knis- 
tkutlenės giminės, draugai ir 
pažystami nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame Vyras, Duk
terys, Žentai, Sūnal ir Marčios.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius J. Liule- 
vičius, Tel. Laf. 3572.

PAKUOTOJOS IR 
ŽYMftTOJOS

Dirbti Dry Cleaning dirbtuvėj. 
Gera Mokestis.

PASTOVUS DARBAI 
DAVIES’

2349 Cottage Grove Ava.

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

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai 

[kraštį “Draugas”.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarls algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftal. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 8. Pulaski Rd.

Tie verti atminimo, lrarle 
pamiršo save. — Vapero.

ANTANAS PETKUS
Mirė Birželio 12 d., 1943, 8:30 vai. ryte, sulaukęs 48 m. amž.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Katherine (po tėvais 

Jasnauskaitė), 2 dukteris Helen ir Catherinet tėvą Izidorių, 
5 brolius, Pranciškų, Kazimierą, Jurgį, James ir jų šeimas 
ir Joną; 4 seseris Agnės, Mayers, Anna Shannahan, Helen 
Klemenoff ir jų šeimas ir Celia Petkus, 2 tetas; švogerį 
Lęuis Jasnauskas (U. S. Army) ir daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Priklausė prie Holy Name draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose, 6008 S. Whipple St. Tel. — 

Republic 2051.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, Birž. 16 d. iš namų 8:00 

vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo flvenč. Panelės Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kvičiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti žiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Tėvas, Broliai, Seserys, Tetos, 
Švogeris ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika ir Evanauskas, Tel. Yards 
1138—1139,

' • z
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Mūsų vėliava
Laisvinusio, demokratiškiausio ir turtingiausia pa

sauly krašto padangėje visuomet didingai .plevėsuoja 
graži žvaigždėta Jungtinių Valstybių vėliava. Ypač 
šiandien ji didingai plevėsuoja, nes tai yra jos pagar
bai paskirta diena. Ji plevėsuoja ne tik laisvoje Ame
rikos padangėje, bet veik visuose kontinentuose, kur 
tik Amerikos narsuoliai kariai turi savo kojas padėję 
ir iš kur jie yra prisirengė laisvinti tautas iš kruvi
nos diktatorių priespaudos. Nors pavergtosios tautos 
šiandien negali iškelti nei savo nei Amerikos vėliavos, 
tačiau, esame tikri, jo* savo dvasia ir širdimi trokšta 
greičiausiai sulaukti to momento, kuomet galės iškelti 
savo žemėse ir savo tautos arba valstybės ir jų iškris- 

‘ .«Statau .f ’
,, i oAayvden ^ĮgĮpigf mięsttfošO bus' ypatingu būdu pa
gerbta Amerikos Vėliava. Jf bus pagerbta įvairių val
džios ištaigų, kariuomenės ir civilinių organizacijų. 
Veik kiekvienas namas bus pasipuošę* vėliavomis.

Pagerbkime Amerikos vėliavą ir praktiškai būdu: dar 
labiau pasmerkime į karo pastangas, dar už gausin
gesnes pinigų saunas pirkime U. S. karo tooibs ir ženk
lus, dar gausingiau aukokime Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir U. S. (X, aukokime daugiau savo kraujo su
žeistiems kariams gydyti, kruopščiau darbuokimės ka
ro reikmenų gamybos darbuose.

Mūsų didžiosios pastangos ir darbai užtikrins per
galę ir Amerikos vėliava ir toliau didingai plevėsuos 
laisvojo ir demokratiškojo krašto padangėje; prieš ją 
lenksis visi pasaulio žmonės, koriuos išlaisvina tos 
rankos, kurios laiko ją aukštai iškalusios.

Netoli milijonas lietuvių kilmės žmonių nuolankiai 
sveikina ir bučiuoja savo vėliavą, kurią jie savo laisva 
valia pasirinko, kuri juos priglaudė, kuri juos gina ir 
saugoja, už kurią ji* savo galva* yra pasirengę pagul
dyti. Pkeketvhrto milijono Lietuvos žmonių, skaudų 
narių jungą velkančių ir laisvės ir nepriklausomybė* 
ištroškusių, savo vikis yra sudėjusios J Amerikos vė-

li6vą- . ,'....4 x p»««oft*.itaSatii
ta*

Daugelis militarinių ekspertų teigia, kad sąjunginin
kai nedės pastangų Italiją okup«e<i Jos okupavimas
jungtinėms tautoms galįs duoti daugiau bėdos, negu 
ji yra verta. Duotų nuostolių invazija ir, be to, jai 
tvarkyti reiktų laikyti gausingą kariuomenę, kuri rei
kalinga karo frontui

Dabar, kai jau paimta vien* iš mažųjų salų Pantel- 
teria, nebelieka abejonės, kad . ir kitos salos Vidurže
mių jūrose bus paimtos. Sicilija, Sardinija ir kitos
salos paimti jungtinių tautų kentroMn vetkaknga tas* 
kad būtų galimas laisvas susisiekimas Viduržemių jū
romis. Strategai manta kad tiksliau būtų Italiją ižo 
kuoti atėmus jos salas, pačią Italiją stipriai bombar
duoti t* ktuktį suki&mo prioš fašistus. Fašistu* pava
rius nuo valdžios vairo, nauja vyriausybė susidarytų 
tokia, kuri siektų atskiros taikos su sąjungininkais.

Dar prieš keletą savaičių buvo paskleista gandų, kad 
Rali jos knraku* Viktoras EnuaamioUs per vieną iš sa
vo emisarų ieškojęs priemonių susitikti Šveicarijoj, su 
sąjungininkų reprezentantais. Jei tai būtų tiesa, jung
tinės tautos, aišku, nesutiktą kalkėti* su karalaaua at
stovais tol, kol jis vienu ar kitu būdu ueMŠaltas dik
tatoriaus Muaaolfnto, kuris yra viekas iš dldžtamių 
šio karo ksAtiniakų,

Iš kokio plunktos nežiūrėsime, Italija šiandts*
anot priežodžio, tarp kūjo kr priekalo. Tokioje 
ty j* ji negalės ilgai išsilaikyti Todėl a trinant ie ji iš ten
rituoki ir kiloki gaudai nėra be pagrindo.
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Lietuvos okupacijos sukaktis
Ryt sueina trys metai, kai Sovietų Rusija okupavo 

Lietuvą. Nors šiandien Lietuvą engia ne be pirmieji 
okupantai — rusai bolševikai, bet antrieji — vokie
čiai naciai, bet vis tik šį įvykį reikia minėti, nes to 
smūgio, kokj Maskva uždavė Lietuvai 1940 m. birže
lio 15 d, lietuvių tauta niekuomet neužmirš. Amžiais 
tasai įvyki* bus minimas lyg koks baisus sapnas.

Kai raudonoji armija užgrobė Lietuvą, komunistai 
užsienių ministru pirmininku pasirinko prof. Krėvę- 
Mickevičių, kuriam yra žinomos visos bolševikų oku
pacijos eigos smulkmenos. LKFSR gavo. Londono laik
raščio numerį, kuriame pakartojama, ką yra pareiškęs 
Mickevičius apie Lietuvos “susovietinimą” 1940 m, Kai 
grįžęs iš Maskvos Krevė-Mickevičius pasišaukęs ^LĮan. 
dies Vyriausybės’* vidaus reikalų komisarą M. Gedvilą, 
kuris jam, Mickevičiui išsipasakojęs:

Gedvilą, kaipo komunistas, patekęs į tokią klam
pynę, kad jam belieką ar iš proto išeiti ar nusišauti 
Kasdien ateiną pas jj verkiančios moterys dėl suim- 

. .tųjų. Jis Begalįs tų ašarų pakęsti, bet esąs bejėgis 
kuo nors joms padėti, ne* turi vykdyti komunistų 
partijos nutarimus. Neturįs teisės ir prasišalinti, nes
tuo atveju partija žiūrės kaipo į išdaviką.

Toliau Krevė-Mickevičius atskleidžia paataptį, kaip 
laikėsi “preaidentaa” Paleckis. Jis rašo:

“Pasinaudojau, proga ir painformavau J. Paleckį 
apie savo pasikalbėjimą su V. M. Molotovu ir pa
klausiau, ar jam iki šio mano pranešimo buvo žino
mi Maskvos sumanymai. Atsakė, kad žinomi, ir tas 
jį taip paveikęs, kad jis buvo, kaip aš jau žinojau, 
išėjęs iš proto ir dabar gailisi, kad protą atgavo. Aš 
ėmiau jam prikaišioti, kad dabar, versdamas mane 
greičiausiu laiku svarstyti rinkimų įstatymų pro
jektą, tuą pač^i padeda Jffesktot praryti Lietuvos 
nępriklausomybę. ' J. Paleckis ėmė aiškintis ir p?a- 
efejo verkti, pasakodamas, kad priimdamas pasiūly
mą sudaryti vyriausybę, jis buvo apgautas, nes jį 
Dekanozovas užtikrino, kad Lietuvos nepriklausomy
bei nėra pavojaus.”

y •
Krėvė rašo ir apie tai, kad jis, jausdamas, kad bol

ševikų okupacijoje jų planais išrinktas seimas turės 
pasi*akyti už prijungimą prie Sovietų Rusijos, kiek 
galėdamas delsė paskelbti įstatymą apie tųkio “seimo” 
rinkimus. Tada pas Krevę-Miekevičių atvyko sovietų 
pasiuntinybės žmonės ir tolimesnę įvykių eigą Krėvė 
taip aprašo: į

“O. Dekanozovas šiurkščiai ėmė kalbėti, kad jis 
su N. G. Pozdniakovu manė su manimi tartis, kaip 
geriau ir sėkmingiau būtų galima pravesti rinkimus, 
o aš keliu visokius ekonominius klausimus trukdy
mo tikslu. Visa tai, girdi, man E. Galvanauskas pri- 
kuždėjęs į ausį... Išeidamas G.. Dekanozovas pareiš
kė, kad rinkimai į seimą, vadinasi, ir rinkimų įsta
tymo paskelbimas turi įvykti vienu metu visose Pa
baltijo respublikose. Jei aš sabotuoju, apie tai bu* 
pranešta V. M. Molotovui ir bus surastas būdas, kad 
įstatymas būtų savo metu apsvarstytas, priimtas ir 
paskelbtas-”

“Kitą dieną, dar prieš 12 valandą einąs Reep. Pre
zidento pareigas J. Paleckis, matyti ne savo noru, 
pareikalavo, kad E. Galvanauskas tuojau atsistaty
dintų. Kiek vėliau man pranešė telefonu, kad šian
die* 17 vai ji* prezidentūroje šaukia ministerių ta
rybos posėdį, kuriame jam pačiam pirmininkaujant 
bus svarstomas rinkimų į seimą įstatymas”

Ir visas Lietuvos prijungimas prie Rusijos ėjo pa
našiu keliu. Jis. ėjo ne pagal Lietuvos žmonių valią, 
bet pagal svetimos valstybės atstovų dirigavimą, visai 
panašiai į tai, kaip dabar viskas eina pagal nacių bjau
rią ir piktą prievartą, kurios purtosi visi Lietuvos 
žmonės. „

BaMerikų smurto, kaip visi gerai žinome, nepripa
žino nei Jungtinės Amerikos Valstybė*, nei Pietų A- 
merikos respublikos, nei* Anglija, nei Vatikanas. Ne
pripažino nė antrosios — nacių okupacijos, kuri sie
kia sunaikinti Lietuvoje tai, ke nespėjo sunaikinti pir
mieji okupantai.

Bet lietuvis yra kantru* ir ryžtingas. Ji* iškentė 
pirmą okupaciją, iškentė* ir šią antrąją. Jis ne tik 
kantriai kenčia, bet ir ryžtingai kovoja dėt savo tei
sių, nes ji* žino, kad su Amerikos ir jos santarvininkų 
pergale ir jo tėvyne Lietuva numes vergijos retežius 
auo nava rankų ir kojų Ir įžengs į laisvą ir nepriklau- 
nomą gyvenimą

f . * • - j «. 4 -**»-* «* * • »
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VIa dėlto prašome neužmiršti, kad liepos 4 d. įvyksią dienraščio “Draugo’* vasarini* pikniką*, kariam* 
faeikaJfcėsime svarbiais. šių dieną reikalai* ir pasihnks- 
minainaa Savo atsilankymu ir savo dienraštį parem-
sime.

Atrastas naujas 
galingas ginklas
Neseniai angių laikrašty 

New Statesman vienas ang
lų inžln. paskelbė apie nau
jai išrastas oro minas apsi
ginti nuo lėktuvų puolimų. 
Tokia oro mina — tai nedi
delis metalinis balionėlis, 
kuris paleistas į orą visiškai 
nematomas. Prie kiekvieno' 
balionėlio 100 pėdų ilgumo 
viela pririšamas nedidelis, 
bet labai galingas sprogsta
mosios medžiagos užtaisas. 
Lėktuvui palietus užtaisą, 
balionėlį arba juos jungian
čią vielą — užtaisas sprogs
ta ir gali sunaikinti didžau- 
są lėktuvą. (V,
120,000 BALONRL1Ų

Išradėjo buvo apskaičiuo
ta, kad paleidus ties Londo
nu 120,000 tokių balionėlių, 
tame rajone jokiam aukšty
je negalėtų pasirodyti joks 
lėktuvas, nes priešo lakūnai 
negali tų oro minų pastebėti 
nei atspėti, kokiame aukšty
je jos skraido.. Išradėjo ma
nymu oro minos ne tik prie
monė apsiginti nuo oro puo
limų, bet ir lemiamas būdas 
visiškai panaikinti oro karą. 

TURI NEPATOGUMŲ

Tačiau pasirodė, kad. 
praktikoje tokias minas ne
galima pritaikyti, nes; pasė
tos orę 'tokios minos ir jų 
takai kliudo ne tik priešo 
lėktuvams pulti, bet ir savo 
lėktuvams veikti > miną gali 
užkliūti ir priešo ir savi lėk
tuvai. Be to, jos gali būti 
pavojingos ir keleiviniams 
lėktuvams. Vadinasi, toks 
ginklas yra abipusiai aštrus. 
Todėl buvo imtasi oro mi
nas “patobulinti” ir pritai
kyti apsaugai nuo lėktuvų 
puolimų. Pranešama, kad tie 
bandymai kibai gerai pavei
kę. Oro minos plonomis plie
no vielomis sujungiamos ei
lėje po 200—300 štukų ir 
vielos suvedamos į 3,000 pė
dų ilgumo storą vielą, kuri 
pritvirtinama prie tam tikro 
sunkaus vežimo žemėje. Tuo 
būdu sudaromos ištisos už
tvaros įvairiame aukštyje, 
kurias galima kilnoti iš vie
tos į vietą. Sudaromas ir tų 
užtvarų planas, kuris žino
mas savo aviacijai, bet nuo
lat keičiamas, kad jo nesu
žinotų priešo žvalgyba. To
kių minų užtvaros esančios 
žymiai pigesnės už didžiu
lius balionus ir geriau ap
saugančios miestus ir svar
biu* rajonus nuo lėktuvų 
puolimo. Ar bus jos panau
dotos kare, kol kas niekas 
nežino, nes tokius dalykus 
visos valstybės laiko didelė
je paslaptyje. —“V.’1

Rastas pasikoręs
Uhicago, III. — Pereito 

penktadienio vakąre rastas 
pasikoręs metų amžiaus 
vyras. Jis pasikorė užpaka
lyje savo namų.

Reikia daugiau vertinti 
savo gyvybę, nes ji yra Die
vo dovana. 1

Syracuse, N. Y. — Kuni
gas William J. Shannon at
laikė pirmąsias šv. Mišias. 
Jis pirmiau buvo žinomas
kaipo žymus dainininkas 
per radiją

____ __ Stasį

NEILGAI JIE GIRSIS
----------------

Draugas" Acrae photo

Naciai giriasi, jog jų submarinai auga kaip grybai pa
vasarį. Naciai sakosi, jog jų submarinai smarkiu tempu 
gaminami, norėdami pakelti savo gyventojų moralę, ka
da sąjungininkai vis daugiau ir daugiau nuskandina jų 
sUbmarinų. Paveikslas gautas iš neutralių šaltinių ir ra
di j uotas iš Stockbolm.

vyrus nuostolių sąraše. Iš jų 
7,415 žuvo, 4,722 buvo su- 

ivo^

23,292 jūrininkai 
nuostoių sąraše•/. ■#» • 'i V’ V_rT'’’3!r‘—;

v y birželio 11 dieną prane- _________
šė, jog. 7 jūrininkai- žuvo,
vienas sužeistas ir 3 dingę. Mirė restorane

Nuo 1941 metų, gruodžio 
7 d. iki 1943 m., birželio 11 
dienos navy, marine corps 
ir coast guard turi 23,292

f

žeistų

Chicago, IU. — Pereitą 
penktadienį restorane nuo 
širdies atakos mirė 70 metų^ 
amžiaus vyras.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rfl&iea motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE liAKOlENt

PEOPLES CLOAK and BRiDAL 5H0P
1711W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkes

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, kg tik (alinu. Ir jus savo ap- 
divit* par'or setą neneškite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. P£ft-
DIKBS ir pa
darys jį kaii-j 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvą apdan 
(ata 

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos 1

SPRINGSAI jūsų parlor 
I ATIK1. I seto yra tokie, kaip ma- 
' CIAU * I tote* dabar tokių jau 

1 negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE C0MPANY

2314 WEST BOOSBVELT BOAD

‘į
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gų revizijos komisija salti- 28 skyr. Sioux City, iowa, 
ko su iždininkės raportu. naujai suorganizuotas ku- 

Tždo globėjos: B. Bytarj- nigo Cėenos.
tienė (H. Nedvarienė neda- o . . »,
yvavo) Irgi sutiko su sese- reMLtocljos 

lių vedamomis knygomis.
v ™ s Atsižvelgiant j tai, kadKorespondente — E. An- ,7 .,

drejiūnlenž gražiai aorsSS V‘8aS Pa3ajlls 5™ Įtempęs arcuuniene gi a/.,ai apraše klh> pastangoms, kad
centro pramogas. . .. . . 7. . ’Amerikos ir jungtinių tau- 

Atstovės į Federacijos ap- tų pergalė užtikrina laisvę
skritį E. Paulienė, E. Rudie- ir gerovę kiek mūsų knaš- 
nė palaikė artimus ryšius su toli, tiek visoms diktatorių 
K. Federacija lankydamos pavergtoms tautoms ir Lie
ju susirinkimui, perduoda- tuvai, todėl seimas, reikš- 
mos jų veikimą ARD Cent- damas pasitikėjimą Jungti
mi. , • nių Valstybių vyriausybei,

, pažada, kad ARD dės visas
Skyrių raportai nuo seimo . .iki girnas pastangų, pergale.

pagreitinti.
1 skyrius Town of 2. galvoj> kad~yra

Lak® • • ................ $670.00 didelis reikalas didinti Mer-
2 skyr. Bridgeport $2,322.60 gaįčių akademijos patalpas,
3 skyr. North Side $175.15 statant jai naujus rūmus,
4 skyr. Roseland .. $730.00 seįmas kreipiasi į Ameri-
5 skyr. 18th Street $648.13 kos lietuvių visuomenę, pra-
6 sk. Brighton Pk. $1926.54 gydamas remti šį reikalą
7 skyr. W. Pullman $432.00 gausingesnėmis auk o m i s.
8 skyrius Marąuette kad greičiau išauginti rei-

Pftrk .................... $869.10 kalingą fondą ir kad tuoj
9 skyr. Cicero, Iii. $1969.80 pO karo būtų galima pradė-
10 skyr. West Side $365.75 ti statyti naujus akadfemi-
11 skyr. South Boston, joj rūmus.

Mass. . .................... $392.00 3. Išklausius pranešimą
13 skyr. Chicago Heights, apie Šv. Kazimiero sesučių

Illinois ................ $244.25 veiklą Argentinoj sužinojus
14 sk. Scranton, Pa. $24.00 apie didelius jų įsikūrimo
15 skyr. Philadelphia, Pa. ir darbo sunkumus, seimo 

Šv. Kaz. Parap. $324.00 dalyviai pasižada dlaugiau
21 skyr. Indianą Hąrbor, . pasidarbuoti, ;kad Argenti-

Ind. į. . . . . F .į. , ,,7$506.0o nos ifeaėijų būkįę pagerinti
22 skyr. Gary, Ind. $238.25 ir padėti jotas pasistatyti
23 skyrius Mirfėrsville, naftius, nes šiuo metu jos

Pa.......... ......................*$23.00 prie svetimų gyvena prisi-
25*skyr. Philadelphia, Pa. glaudusios, kas labai aun- 

Šv. Andriejaus par. $23.00 kiną jų gyvenimą ir ypač
27 skyr. Shenandoah, misiją, kuriai dar daugiau

Pa............................. $216.00 seselių teiks siųsti.

4. Nuo šio seimo ARD 
pradeda savo gyvenimo ir 
veikimo sidabrinį jubiliejų. 
Centro valdybai yra pave
dama paruošti tokius jubi
liejaus minėjimo planus, kad 
iškilmės atvaizduotų drau
gijos 25 metų pasiaukojimą 
lietuviškos ir kataflikiškos 
kultūros rėmimo darbus. Be 
visų kitų jubiliejinių paren
gimų kolonijose, seimas siū
lo surengti vieną bendrą vi
sų skyrių iškilmę, į kurią 
ir iš kitų miestų rėmėjai tu
rėtų progos suvažiuoti. Taip 
pat seimas ragina, kad ju
biliejiniais metais ARD sky 
riai gautų bent po 25 nau
jus narius.

5. Seimas nuoširdžiai svei 
kiną Šv. Kaz. akademiją,

kuri leidžia puikų lietuviš
ką žurnalą “š. K. A. Aidai’ 
ir ragina rėmėjus jį kiek 
galint praplatinti, kad žur
nalas ir savo turiniu 11 
technika dar labiau page 
retų ir sustiprėtų. 1 

6. Seimas nuoširdžiai dė
koja visiems kunigams-kle-1 
bonams ūž teikiamą paramą 
draugijos skyriams: kun. A. 
Baltučiui, Marijos Gimimo 
parapijos klebonui, už da 
vimą seimams salės ir pa
lankumą; dienraščiui “Drau 
gui” už publikavimą drau 
gijos darbų ir reikalų; vi
siems rėmėjams ir aukoto
jams.

Seimas dėkoja ARD 
valdybai, ypač jos pirminin
kei A. Nausėdienei už au

kojimąsi kilniam reikalui, 
organizavimą ir pirmirfinka- 
vimą draugijai per 24 me
tus. Seimas sveikina ir kun. 
B. Urbą, kuris jau per de
šimtį metų kapelionauja ir 
Šv. Kazimiero seserines ir 
ARD. .

6:15 valandą vakare sei
mas baigtas; uždarė maldą 
atkalbant kun. B. Urba. 

Seimo vedėja,

Antanina Nausėdienė
I rast., Veronika Galnaitė
II rast., E. Andreliūnienė

seimo

(Tęsinys)

Iždininkės (vienos sese
rų) per pirm. A. Nausėdie
nę patiektas toks raportas: 
Įeigos

Ižde geg. m. 1942 $65.31
23 seimo auka .. 4,034.40
Narių mokestis 1,159.15
Vakarai, piknikai etc. — 

$2,472.49.
Vajaus aukos — 3,752.11
Amžinų harių mokestis 

— $3,615.00.
Įvairios įeigos — 1,414.68
Ženkleliai ................ 38.05
Viso ................ $16,551.19

Išlaidos
Mokslo stipendija 21-nai 

akademikei ........... $960.00
Muzikos stipendija 10 mo 

kinių ........................ 400.00
Kraitis ir naujokių užlai

kymas .................... 632.00
Įvairios ARD išlai

dos ...............   555.91
Statybos fondui pa

dėta ........................ 14,000.00
Viso ................ $16,547.91
Ižde lieka gegužės mėne

syj 1943 .................... $3.28
Iždininkės raportas pri

imtas dideliu plojimu. Kny-

Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicagos apskrities 
hiėheMnis susirinkimas į- 
vyks birželio 16 d., 7:30 va
landą vakare, Aušros Vir
bi parapijos salėje. Valdy
ba pageidauja, kad kuo dau
giausiai kolonijų atbtOvų 
dalyvautų tarsis svarbiais 
klausimais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PITONE 9000 Uit ROOSfcVELT STREET

IDARGUTiJ' KREIPKIT&S PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAtJPT- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO HAlKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

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

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.HH KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadleniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Didysis Ofisas te DtebtėYft:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Cfotrchill sveikina 

britą laivyną
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJON

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

PHONBh SKELEY 6103, LONDONAS, biri, 13. —. 
Ministras pirm. Ghurchill 
pasiuntė sveikinimų admi
rolui Andrews B. Cunning- 
ham, kurio vadovaujamas 
britų laivynas Viduržemio 
jūroje per Tunisijos kam
paniją nuskandino ,89 ašies 
laivus, kurie kartu sudarė 
268,600 tonų.

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

SMAGUMAS Insuluoto Ntnnto Teiks
JUMS IR JPRU VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS ApTIRT/ll

DAUG PRIE PALAIKYMO SYEpfeATOS IR UINRSMIJM.O, NES 
IjAI DAUG PRIKDAU8O KUO LYGTOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Joms Pasitarti Su Mūsų InsulacijdS Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNlTEX. Si mallavi 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr. 7 kjtų gra
žių spalvų.. UN1TEX vartojama^ ant calclmine. wallpaper, pi Mis
terio ir wallUoard. Vienas aptradkimas užtenka! Nereikia calcl- 
mlne nuplauti, nereikia pirmiau niudoti Sealer ant pleistbrto — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UN1TEX yra gvarantuojatnas.
DM Insuiactjos, Plnmbing ir Heattng, Taisymo fcr RelkhiSnų, Matyk:

South Center Plumbing and Heatitig 
Supply Compatiy, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. OARF1ELD BLVD.
N. W. Oorner 66lh and State Street*

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi t - . • ’
PAMINKLAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverytMng in the line of 

Furnlture

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

CHICAGO. — Gegužės 
mėnesį Illinois valstybėje 
Už 62,606,000 dol. karo bo- 
nų parduota.

Pasitikėjimo
Mumis

Remkite visus tuos asme 
nls, kulrle skelbiasi “Drau ŠI Firma Virš 50 Metų

T<m Paėtoft šeimos

PLATINKITE “DRAUGĄ
PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.

PARTICULAR People PREFER Pachankls Prodnctions. 
VVorkmanshlp 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

Ffcctory RepiusLiitathe.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolhtment rali — 

REPUBLIC 6061

AMBULANCE
PatarnavknaaBteMąte Naktį.PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKftJIMAIS

NARIAI
•

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos. VisoseMODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:

4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTbbrook 3645 tel. REPnblic 4298 

VALANDOS: Kasdien 9-9 V. vak.; šeStad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

i. MULEVIČIUS
4348 80. CALIPORNIA 4^*.

P. f. RIDIKASNULIŪDIMO VALANDOJE 8864 SO. HALSTĖb STREET

MUTUAL
FEDERAL

Kreipkitės i
ANTHONY B. 3 MAŽEIKA

8819 LlTUANICA AVA
JOHN P. BJOBKIS EVANAUSKAS

PhoSSb YAftftft
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Arenus, Cieeto
Telefonas CICERO 2109

8812 Sė. Westem Avs„ Chicago
Telefonas GroVebili 0142

Mūsų peUrnavftnas yrt greitas, mandagus tr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Sorings and Loan 
Aesociation

, OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

LACHAWIC2 IR SŪNUS
ST Mrd PLAOK Mmr CAMAt M «

* 4606-07 SOUTH HHHlOTAnE AVKNUI

Tel. YARDS 1741-17411
4832-84 BOUTH UftUPORKlA AVENUE 

Tel. LAFkjttte 0727
Ifclnib PROGRAMAS —8:00 HL Plrmad ir ketvirtad. rak. 

H stotlea WGES (139Ū), n PevHa SalUnleni.

L BUKAUSKAS

Gemai 8887
. f. KAZANAU8KAA 

Sekretorius

ANTANAS M. PHILLIPS
8167 LlTUANICA AVeNUZ Pbeae TAI

ate"

»’ (1 w
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Mokyklose Mokslo Metai Baigti
CHICAGOJE IR APYLINKĖJE BAIGĖ 224 MOKINIAI 
PRADŽIOS MOKYKLĄ
Šiais mokslo metais Chi- 

ęagoje ir jos apylinkėje lie
tuvių parapijinėse pradžios 
mokyklose buvo viso 2,206 
mokiniai, iš jų šiais metais 
baigimo diplomus gavo 224 
lnokiniai; 117 mergaičių ir 
107 berniukai.

ICERO, ILL — šv. ANTA
NO PRADŽIOS MOKYKLA

Šv. Antano lietuvių para
pijos pradžios mokykloje 
šiais metais buvo 226 moki
niai, iš jų 22 baigė; 6 ber
niukai ir 16 mergaičių. Vie
na mergaitė gauna stipendi
ją į šv. Kazimiero Akademi-B n n **

2. WEST SIDE. — AUŠROS 
f ARTŲ PRADŽIOS

MOKCKLA

Aušros Vartų lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
lankė 93 mokiniai; £į baigė 
mokyklą, 8 mergaitės ir vie
nas berniukas. Viena mer- 

litė gauna stipendiją į šv.
simiero Akademiją.

3. AŠTUONIOLIKTOJI. — 
PIEVO APVEIZDOS 
PRADŽIOS MOKYKLA

t. Dievo Apveizdos, lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą 
lankė 100 mokinių, 17 baigė 
mokyklą; 9 berniukai ir 8 
mergaitės. Viena mergaitė 
gauna stipendiją į šv. Kazi
miero Akademiją.

4. WAUKEGAN, ILL. —
ŠV. BALTRAMIEJAUS 
PRADŽIOS MOKYKLA

Šv. Baltramiejaus lietu
vių parapijos pradžios mo
kykloje šiais metais buvo 
137 mokiniai; 14 baigė mo
kyklą, 10 berniukų ir 4 mer
gaites. Viena mergaitė gau- 
ha stipendiją į Holy Child

gh school, Waukegan.

5. MARQUETTE PARK. — 
GIMIMO ŠV. PANELES 
PRADŽIOS MOKYKLA *

Gimimo Šv. Panelės lietu
vių parapijos pradžios mo
kykloje buvo 318 mokinių, 
baigė 32, iš jų 19 mergaičių 
ir 13 berniukų. Viena mer
gaitė laimėjo stipendiją į 
šv. Kazimiero Akademiją.

6. CHICAGO HEIGHTS. — 
ŠV. KAZIMIERO 
PRADŽIOS MOKYKLA

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
lankė 70 mokinių/baigė pen
ki, iš jų 3 berniukai ir 2 
mergaitės.

7. BRIDGEPORT. — ŠV. 
JURGIO PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šv. Jurgio lietuvių para
pijos pradžios mokykloje 
šiais metais buvo 290 moki
nių, 30 baigė mokyklą, iš jų 
17 mergaičių ir 13 berniu
kų. Viena mergaitė gauna 
stipendiją į šv. Kazimiero 
Akademiją.

8. GARY, IND. — ŠV. 
KAZIMIERO PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šv. Kaizmiero lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
šiais metais lankė 100 mo
kinių. Aštunto skyriaus ne
buvo. : 99
9. TOWN OF LAKE. — ŠV. 
KRYŽIAUS PARAPIJOS 
PRADŽIOS MOKYKLA

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos pradžios mokykloje 
buvo 200 mokirrių, iš jų 13 
baigė mokyklą — 7 mergai
tės ir 6 berniukai. Viena 
mergaitė gauna stipendiją į 
šv. Kazimiero Akademiją.

10. WEST PULLMAN. — 
ŠV. PETRO IR POVILO 
PRADŽIOS MOKYKLA

Šv. Petro ir Povilo lietu
vių parapijos pradžios rao-

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS ii neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperles, Grindų Paklnjimns.
Drapes dirbam pagal orderi Dykai 1

BECK'S DEPARTMENT STORE
8321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

DABAR

L

kykloje buvo 82 mokiniai; 
baigė mokyklą 7 mokiniai, 
iš jų 4 berniukai ir 3 mer
gaitės. Viena mergaitė gau
na stipendiją j šv. Kazimie
ro Akademiją.

11. NORTH SIDE. — ŠV. 
MYKOLO PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šioje mokykloje šiais me
tais buvo 25 mokiniai, iš jų 
5 baigė mokyklą, 4 mergai
tės ir 1 berniukas. Viena 
mergaitė gavo stipendiją. 
Keturi iš baigusiųjų lankys 
aukštesnę katalikišką mo
kyklą.

12. IND. HARBOR. — ŠV. 
PRANCIŠKAUS PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos pradžios, mokyk
loje šiais metais buvo 70 
mokinių, 11 mokinių baigė 
mokyklą, iš jų 8 berniukai ir 
3 mergaitės.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pfrmos ROSies 
Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis 1

Atvykite | mOsų Jardą Ir apžiūrėkite įta
ką Ir ankitą rOSį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATEBUOLĄ — 
dėl garažų, porčlų, vlftkų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO HALSTED st TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo I ral. ryto Iki lt ral. platų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki S:tO valandos popiet

13. BRIGHTON PARK. — 
ŠV. PANELES NEKALTO 
PRASIDĖJIMO PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą šiais mok
slo metais lankė 305 moki
niai, 38 baigė mokyklą, iš 
jų 23 berniukai ir 15 mer
gaičių. Viena mergaitė gau
na stipendiją į šv. Kaizmie
ro Akademiją.
14. ROSELAND. — VISŲ 
ŠVENTŲ PRADŽIOS 
MOKYKLA

Visų šventų lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
šiais metais lankė 150 mo
kinių, 19 baigė mokyklą; iš 
jų 10 berniukų ir 9 mergai
tės. Viena mokinė gauna sti
pendiją į šv.* Kazimiero 
Akademiją.
15. SOUTH CHICAGO. — 
ŠV. JURGIO PRADŽIOS 
MOKYKLA

Šv. Juoazpo lietuvių para
pijos pradžios mokyklą kin
kė šiais metais 40 mokinių, 
iš jų baigė mokyklą dvi 
mergaitės.

Visose išvardytose mo
kyklose mokytojauja šv. Ka-! 
zimiero sfeserys.

lU'.Uu

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą;

Lietuvis chicagietis Šiaurės Afrikoje

DRĄSI
MOTERIS

mu

Lengvapėdiško gyvenimo tragedija
MOTERIS ŠEŠIS KARTUS VEDUSI RASTA NUŽUDY
TA SU JOS BUVUSIU VYRU. MOTERS LAVONAS 
IŠTRAUKTAS IŠ LIEPSNŲ.

buvo ištrauktas iš namo. Į 
vyro namą negalima buvo 
įeiti, dėl karščio..

Pereitą penktadienį Mus- 
kegon, Mich., įvyko baisi ir 
šiurpi tragedija. Degančia
me name rasta šešius kar
tus vedusios moters lavonas, 
o jos buvusio vyro lavonas 
rastas lauke.

Policija mano, jog mote
ris ir buvęs jos vyras buvo 
nušauti kito jos buvusio vy
ro. Mat moterėlė buvo ve
dusi net šešis kartus.

ŠIURPUS VAIZDAS
Baisaus įvykio aukos yra 

šios: Edwin R. Austin, 41 
metų, Berwyn, ir jo buvusi 
žmona, Mrs. Hazel P. Weg- 
ner. Moters lavonas rastas 
prie telefono name ir polici
ja ištraukė iš ugnies. Aus
tin lavonas rastas lauke.

Pereito penktadienio va
kare Louis Eklund, šerifas 
iš Muskegon, ir gaisrinin
kas ieškojo namo griuvę- vapėdiškas gyvenimas 
siuose lavono Harry H.
Wegner, buvusio ežero ka
pitono, kito divorąuoto nu
žudytos moters vyro.

ŠERIFAS GIRDĖJO 
RIKSMĄ

Šerifas Eklund sužinojo 
apie baisią tragediją, kai jis 
ofise atsakė telefonu.

Jis girdėjo per telefoną 
moters šauksmą:

“Gelbėk, gelbėk. Jis už
muša mane.”

Du šūviai pasigirdo Ir gir
dėjos kai,p lavonai krito.
Paskui sekė vyrų ginčas ir 
paskui išgirdo šerifas vyro 
riksmą, po to viskas nutilo, 

šerifas Eklund skubėjo į
Wegner namą, nes buvo ii 
noma, kad jis turėjo “triu- 
belių” su savo buvusia žmo
na.

Mrs. Wegner’s lavonas

Antanas Puišis

Antanas Puišis, gimęs Či
kagoje, spalių 13 d' 1918 
metais. ; , i «l»ą

Baigė šv. Jurgio parapi
jos pradžios mokyklą ir De 
La Šalie High school. Moka 
lietuvių kalbą netik žodžiu, 
bet ir raštu. “Draugo” skai
tytojai jau turėjo progos 
skaityti jo laišką rašytą tė
vams iš Afrikos, kuriame 
gražia lietuvių kalba apra
šo kariuomenės gyvenimą.

Užbaigęs mokslus, Anta
nas dirbo kaip elektro tech
nikas Pullmano geležinkelių 
(railrodo) kompanijoje.
Į kariuomenę Signal Corps 

įstojo vasario 19 d. 1942 m.
Išbuvęs Amerikoje įvai

riose kempėse 1942 metų ru
denį su pirmais kariuome
nės daliniais išvyko į Afri-
ką, kur ir dabar tebėra.

Antano tėveliai, Jonas ir 
Marijona Puišiai, gyvena 
Bridgeporto kolonijoj, 2923 
So. Emerald Avė.

Nors Mrs. Lon nebijojo 
prarasti, gyvybės, kad išgel
bėjus pinigus, bet keturi 
ginkluoti vyrai, pereitą 
penktadienį, pabėgo su $5,- 
700, iš Van Buren—Halsted 
Curency Exchange, 809 W. 
Van Buren str.

Kai Mrs. Long, kasininkė, 
atėjo į ofisą ir darė duris į 
neperšaunamą pinigų kom- 
partmentą, tuo laiku plėši
kai ją sučiupo ir grasino su 
revolveriais.

Pirmiausia ji bandė įbėg
ti į vidų ir užtrenkti duris, 
bet ji buvo sugrąžinta at
gal. Vienas banditas ją įve
dė į vidų, bet moteriškė ne
paisė banditų ginklų ir pri

bėgo prie telefono šaukti 
policijos.

Ir vėl jos žygis buvo su
trukdytas. Plėšikai privertė 
ją gulėti ant grindų tol, kol 
jie ištuštino kasą. Plėšikai 
pagrobę pinigus pabėgo au
tomobiliu. i t;į

PIŠTOLETAS 
ATPAŽINTAS

Austin’s lavonas rastas 
netoli garažo ir pištoletas 
tuščias gulėjo netoli. Buvo 
atpažinta, jog pištoletas pri
klauso Wegner’iui.

Austin, kurs gyveno 3033 
S. Oak Park avė., Berwyn, 
buvo divorsuotas nuo Mrs. 
Wagner maždaug prieš pen
kis metus. Ji netrukus ište
kėjo už Wegner ir divorsa- 
vosi maždaug prieš metus.

Divorso byloje Mrs. Weg- 
ner gavo teisę turėti šešių 
kambarių namą, kur ji turė
jo $1,700 barą. Kaimynai 
pareiškė, jog ten dažnai 
būdavo pasilinksminimai..

Tai va prie ko veda leng-

PASIŽYMĖJĘS 
LIETUVIS

lst Lt. Victor A. Yuska, 
sūnus Mr. ir Mrs. Andrew 
A. Yuska, 1801 S. 15th avė., 
Cicero, pirmiau už drąsius 
skraidymus Naujos Gvinė
jos apylinkėje buvo apdova
notas Distinguished Flying 
Cross.

Pastaruoju laiku lst Lt. 
Victro A. Yuska buvo apdo
vanotas už drąsius žygius 
oro medaliu.

Sužeistųjų sarašaš
Washington. — Karo de

partamentas birželio 11 die
ną paskelbė 186 Amerikos 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti karo lauke. Su
žeistųjų^ skaičiuje keturi yra 
iš Chicago ąrea ir penki iš 
Illinois valstybės kitų vietų.

Gavo penkis 
metus

William B. Wernecke, bu
vęs Bundo vadas ir draugas 
Herbert Haupt, kuris buvo 
nužudytas kaipo šnipas, dir
bęs nacių naudai, pasmerk
tas pereitą penktadienį pen
kiems metams į federalinį 
kalėjimą ir $10,000 pabau
dos.

Tratinkite ir paraginkite 
kitas užsisakyti “Draugą”

Chicago, Iii. — Pereito 
penktadienio vakare buvo 
sučiupti keturi jaunuoliai su 
vogtu automobiliu.

VISAS DARBASB MATERIOLA8 
PILNAI

GVARANTUOJAMA8 
vo dirbtuvę pertaisėm 

Ik gei
šoklų spalvų ir audinių aptraukimul materiolų.

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

vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

DAR TURIMI: DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jfls galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVI* TEL.: LAFAYETTE 8516

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8617

X “Draugo’* piknikui, lie
pos 4 d., ruošiasi visi Chi
cago lietuviai. Suvažiavę į 
Bergman’s Grove visi atgai
vins prisiminimus iš praei
ties.* piknikų, kurių tiek daug 
ten yra buvę prieš įsteig
siant Vytauto parką.

X Kun. Mikais šmigels- 
kis bus trečias marijonas, 
kuris pasiaukoja aprūpini
mui dvasinių reikalų karei
vių Amerikos kariuomenėje. 
Jis pasirinko laivyną. Kol 
ga.us paskyrimą, atostogas 
praleis S. Bostone pas savo 
motinėlę.

X Marijonų seminarijoj 
neužilgo bus įšventinti į ku
nigus penki klierikai: J. Au- 
gūnas, J. Petrauskas, A. 
Gurklys, P. Šeputa, A. Bu
lovas. Visi paeina iš Rytinių 
valstybių, todėl visos iškil
mės, greičiausiai, įvyks Ma- 
rianapolis kolegijos koply
čioje, Thompsone.

X L, Vyčių Chicago apak. 
pikniką, liepos 5 d., Vytau
to parke, lietuvių visuome
nė žada gausiai paremti. Vi
sas pikniko pelnas skiria
mas: 1. apskrities chorui 
palaikyti, 2. Vyčių namo fon 
dui, 3. “Vyties” organiza
cijos organui palaikyti ir 4. 
Užrašymui laikraščių vy
čiams kariuomenėje. Kiek
vienas tikslas tikrai remti
nas.

X Seselė Adela (kazimie- 
rietė) jau kelinta savaitė 
vieši pas seseles Roselande 
ir eina pareigas seselės A- 
leksynos, kuri šiuo metu gy 
dosi šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Seselė Adela per 12 metų 
Šv. Kryžiaus ligoninėj ėjo 
įvairias pareigas, ypatingai 
pasižymėjo X-Ray paveiks
lų tyrinėjime.

X Jonas ir Helena Kul- 
pinskai, 1505 S. 49 Ct., Ci
cero, birželio 24 d. minės 
38 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Sūnūs, dukte
rys, marčios sveikins jubi
liatui linkėdami sulaukti 
auksinio jubiliejaus. Kul- 
pinskai išaugino skaitlingą 
šeimą: penkis sūnūs ir dvi 
dukteris, kurių viena yra 
baigus šv. Kazimiero aka
demiją. Jubiliatai yra pa
vyzdingi Cicero gyventojai.

X Tarptautinio Pageamt 
komitetas, kurį sudaro 24 
tautos, ruošia spaudai kny
gą. Joj kiekvienai tautai 
skiriama vieta savo sieki
mams pareikšti. Spaudos lė
šoms padengti lietuviams 
reikia sukelti $200. Federa
cijos Chicago apskritys pra 
eito trečiadienio susirinki
me nutarė paskirti tam tiks
lui $10 ir ragina kitas or
ganizacijas prielidėti. Kny
ga bus išsiuntinėta Jungti
nių ir kitų valstybių val
džioms.

Aukokite savo kraują A. 
R. Kryžiui, tuo žygiu prisi
dėsite prie karo laimėjimo.

X'

'.A




