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... and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abrakam Lincoln
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ANGLIAKASIAI IŠ NAUJO SUSTREIKAVO
Daugiau kaip pusė milijono 
angliakasių nutraukė darbą

Laukia prez. Roosevelto nurodymų;
angliakasių unijos prezidentas tyli

♦ WASHINGTON, birž. 1 —
Sekretorius Ickes kreipės į 
Leuis, ragindamas, kad jis 
įsakytų angliakasiams grįž-
tn darbą, kadangi prieš vy-

WASHINGTON, birž. 1.— 
Praeitą pusiaunaktį baigėsi 
pratęstos angliakasiams pa
liaubos, o kadangi iki to lai
ko su operatoriais nesusitai-

riausybę negalima streikuo-į kinta, iš naujo nutrauktas
ti.

J į^VILKES - BARRE, Penn., 
iirŽ. 4. —Kietųjų anglių ka
syklų Pennsylvanijoj 83,000 
angliakasių sustreikavo, ka
dangi neturima naujo kon
trakto.

WASHINGT0N, birž. 1.— 
Šiandie pusiaudieniu minkš
tųjų anglių kasyklų operato
riai atnaujino pasitarimus 
su angliakasių United Mine 
Workers unijos atstovais di
desnio atlyginimo klausim-*.

Kalbama, kad operatoriai 
gal reikalaus angliakasių va
dų pratęsti paliaubas iki bir- 

' želio 9 dienos. Tikimasi, kad 
iki to laiko gal bus šiaip taip 
susitaikinta.

Paliaubos yra gyvas rei
kalas, nes kasyklose darbai 
turi būti vykdomi.

Kinai išblaškė 5 
- japonu divizijas

CHUNGKING, Kinija, birž. 
1.—Kinų kariuomenei ' teko 
didžiausias laimėjimas šia
me kare su japonais. Kinai 
nugalėjo ir išblaškė penkias 
japonų divizijas •- apie 75,- 
000 kareivių, ties Chiang- 
yang, greta Yangtze upės, 
už 12 mailių pietų link nuo 
Ichang. Be to, 23 japonų 
lėktuvai numušta ir kiti 8, 
regis, taip pat sunaikinta.

Kinų karo vadovybė apie 
tai pranešusi dar pažymi, 
kad dviem japonų divizijoms 
atkirstas pasitraukimas. Ki
tos divizijos apsupamos. Ja
ponai kovų laukuose paliko 
daug savų nukautųjų ir ne
mažai ginklų ir karo medžia
gos.

U. S. lakūnai žymiai pri
sidėjo prie kinų armijų lai
mėjimo. Šie lakūnai ir kito
se fronto dalyse sėkmingai 
japonus atakuoja. .

Vokiečiai lakūnai 
atakavo Londoną

darbas kuone visose minkš
tųjų anglių kasyklose.

Gauta žinių, kad iš naujo 
nutraukė darbą daugiau 
kaip pusė milijono angliaka
sių, priklausančių United 
Mine Workers unijai, kurios 
prezidentu yra John L? Le- 
wis.

Pasibaigus paliauboms De 
wis nieko nedarė, kad anglia 
kasius sulaikyti nuo streiko. 
Kai kas aiškina, kad jis už
simojus prieš prez. Roose
velto autoritetą. Prezidentas 
prieš porą savaičių buvo įsa
kęs angliakasiams imtis dar
bo ir nenutraukti nepaisant 
nepavykusių derybų su an
glių kasyklų operatoriais. 
Unijos prezidentas Lewls 
suskubo pratęsti paliaubas 
liepęs angliakasiams grįžti 
prie darbo.

Šį kartą Lewis tyli apie 
darbo nutraukimą. Kasyklos 
yra vyriausybės žinyboje. 
Jų valdymas pavestas vi
daus reikalų sekretoriui Ic- 
kes. Sekretorius vakar atsi
šaukė į angliakasius, kad jie 
nenutrauktų darbo. Jo nepa
klausyta.

Prezidentas savam laike 
per radiją pareiškė, kad an
glys turi būti kasamos, ne
paisant nesusipratimų su 
kasyklų operatoriais. Anglys 
reikalingos karo pramonėms. 
Karinė gamyba negali nė 
trumpiausią laiką sustoti, 
nes karas turi būti griežtai 
vykdomas. U. S. armijos vi
suose karo frontuose turi 
gauti ginklus, amuniciją ir 
įvairiausius karo reikmenis. I

Pačiam kongrese kyla 
daug nepasitenkinimo anglia 
kasių unijos žygiais. Yra su
manymų išleisti specialų įs
tatymą, kuriuo turi būtT už
drausti organizuotų darbinin 
kų streikai karo metu. Jei 
angliakasiai kiek ilgiau ban
dys bedarbiauti, tikrai hus 
sulaukta priešstreikinio įsta 
tymo.

Illinois valstybėje apie 25,- 
000 angliakasių nedirba. Ke-

LONDONAS, birž. 1.—Vo- j liolika tūkstančių angliaka- 
kiečių lakūnai šiandien ank- šių seniau išėję iš UMW mu
šti rytą atakavo Londono jos nenutraukia darbo, 
apylinkes. Išmetė keletą bom

DE GAULLE IR GIRAUD SUSITIKO AFRIKOJE}

>w "Draugas" Aciuu piioto

Gen. Charles De Gaulle, laisvų prancūzų jėgų vadas, atvyko į Algeria. Jis sveikinasi 
su gen. Henri Giraud (kairėje)4 prancūzų jėgų vadu šiaurės Afrikoje.

Byrnes praneša, kad milžiniška 
karo gamyba Amerikoj plečiama

SPARTANBURG, S. C., reikės tenkintis tuo, kas at- 
birž. 1.— James F. Byrnes, 
naujas naminio fronto direk 
torius, vakar čia kalbėjo.

Jis plačiai apibudino Ame-
rikos karo gamybą, kari iba Pradžios ir lartuvlJ Samy 

ba didėja. Praeitais metais

liks nuo karo.
Jis sakė, kad lėktuvų fab

rikuose vakar pagamintas 
100,000-nis lėktuvas nuo ka-

die virtusi nepaprastai mil
žiniška, kokios niekur praei
ty nebūta, ši karinė Ameri
kos mašina kaskart didina
ma ir ji didės iki karas bus 
laimėtas.

Anot Byrnes, karinei ma
šinai reikalingi visi apčiuo
piami krašto resursai. Jis į- 
spėjo civilinius žmones, kad 
jie ekonomiškiau gyventų. 
Nes jei karas bus ilgas, žmo
nėms to ir kitko pritruks ir

WASHINGTON. 
tuvnešis Enterprise 

atšauktas, vadinasi, priešo riais metais Pacifike nuskan 
lėktuvai išblaškyti — nuvyti; dino 36 japonų laivus ir nu- 
lČuropos link. įmušė 140 japonų lėktuvų.

bų.
Po pusvalandžio aliarmas

Lėk-
viene-

KARO EIGA
AFRIKA. —- Amerikiečiai 

didžiausiais bombone šiais 
smogė Neapoliui ir italų ae
rodromams Italijoje. Smar
kiausia kliuvo Foggia aero
dromui.

KINIJA. — Kinų kariuo
menė išblaškė penkias japo
nų divizijas Ichango apylin
kėse, ties Yangtze. upe,, ir 
kai karias jų apsupa.

LONDONAS. — Vokiečių 
lakūnai atakavo Londono 
priemiesčius. Britų lakūnai 
šiandie smogė nacių pozici
joms ir karo pramonėms 
Prancūzijoje.

N. GVINĖJA. — Sąjungi
ninkų lakūnai atakavo japo
nų bazę Lae. Daugiau kaip 
36 tonai bombų išmesta.

RUSIJA. — Smarkios kau 
tynės vyksta Knbaniaus slė
ny, bet Maskva apie tai ne
paduoda nė kokių platesnių 
žinių.

apie 60,000 lėktuvų pagamin
tą. Šiais metais gamyba bus 
žymiai padidinta.

Daug karinių ir prekinių 
laivų pastatoma, galybės ar
tilerijos šovinių, orinių bom
bų ir amunicijos gaminama.

Anot Byrnes, kova su aši
mi vos tik pradėta. Reikia 
tikėtis Amerikoj daug įtemp 
to darbo ir kietesniųjų laikų.

Vokiečiai šiemet 
nekelsiu ofensyvos

LONDONAS, birž. 1. — 
Stebėtojai ir dalykų žinovai 
tvirtina, kad vokiečiai šie
met nekelsią ofensyvos Ru
sijoje, bet pasirengsią ne tik 
ten, bet ir kituose frontuose 
laikytis vien defensyvos.

Iš Berlyno per radiją skel
biama, kad šį kartą vokie
čiai atsisaką nuo žaibinio ka 
riavimo taktikos, nes tas su
kelia didelius kareiviams 
nuostolius.

U. 5. bombonešiai 
atakavo Neapolį *-

J
SĄJUNG. VADOVYBE S. 

Afrikoj, birž. 1. — Daugiau 
kaip vienas šimtas didžiųjų 
Amerikos bombonešių praei
tą sekmadienį žaibo greičiu 
ūžtelėjo Italijon ir ten ata
kavo prieplauką ir uostą ir 
kitur italų aerodromus. Taip 
pat atakuota ir Sardinijos 
sala.

Welles iškelia sumanymą po karo 
sudaryti tarptautinį tribunolą

Iš kur naciu generolai 
žino apie invaziją

LONDONAS, birž. 1.—Iš 
Berlyno per radiją Įeit. gen. 
Kurt Dietmar pareiškia:

“Visi Londone kalba apie 
birželio 22,dieną. Tą dieną 
sąjungininkai sukels invazi
ją Europoje. Apie tai atvi
rai ir anglų laikraščiai ra-
v «« „šo.

Niekas negali išaiškinti, iš 
kokių šaltinių nacių genero
lai semia tas žinias. Regis, 
tik vieni jų spėliojimai.

Birželio 22 d. bus prancū
zų su naciais padarytų pa
liaubų trimetinės ir vokiečių 
karo prieš Rusiją pradžios 
dvimetinės sukaktys.

Bando sulaikyti 
pieno eikvojimą

NEW YORK, birž. 1. — 
Čia ir N. Anglijoj pieno pro
cesinėse dirbtuvėse nesuspė- 
jama pristatomo pieno pro- 
ceauoti sūriais, sviestu ir mil 
teliais, tad tūkstančiai galio
nų nugriebto pieno kasdien

DURHAM, N. C., birž. 1.' 
— Valstybės pasekretorius 
Sumner Welles vakar kalbė
jo North Carolim kolegijos 
negrams mokslo metų baigi
mo iškilmėje. Kalbėjo apie 
pokarinį pasaulio patvarky
mą. Tarpvalstybinių nesusi
pratimų sprendimui jis siūlo 
po šio karo sudaryti tarp
tautinį tribunolą ir tarptau
tinę policiją. Jo nuomone, 
tik tuo būdu žmonija būtų 
apsaugota nuo karų pasikar
tojimo.

Rusai siekia atgauti 
Novorossiiską

MASKVA, birž. i.—Vado
vybė praneša, kad rusų ar
mija Kabamu j turi atkak
lius susirėmimus su vokie- 

i čiais. Sako vyksta aršios ko
vos. Bet tų kovų rezultatai 
nepaduodami ir nežinomi.

Tik žinoma, kad ten rusai 
yra pasiryžę būtinai atsiimti 
savo svarbią laivyno bazę 
Novorossiiską.

Paskelbta, kad vokiečių 
lėktuvų eskadronas bandė 
atakuoti vieną rusų vietovę 
Leningrado fronte. Rusų la
kūnai prieš vokiečius pakilo. 
31 vokiečių lėktuvas numuš
tas. Rusai tik tris prarado.

LONDONAS. — Turį Bri
tanijoj bazes U. S. lakūnai 
gegužės mėnesį numušė 351 
ašies lėktuvų.

Be to, turėtų būt sudary
ta praktiška technikinė or
ganizacija tarptautiniais eko 
nominLais ir finansiniais rei
kalais. Ši organizacija dar
buotųsi, kad visos valstybės, 
kaip didelės, taip mažos, tu
rėtų pakankamai maisto ir 
žmonės nejaustų vargo. W- • |J 
šokiai kompeticijal neturėtų 
būti vietos: Gyvenimo stan- . 
dar tas visoms tautoms turėrį 
tų būti lygus. »

Anot jo, “rasinių ir reli
ginių mažumų’’ terminas tu
rėtų visiškai išnykti. Vienoj 
toj pačioj valstybėj gyveną 
žmonės turi turėti lygias ir 
vienodas teises, vienodas pri 
vilegijas, laisvę ir vienodas 
pareigas.

Argentinoj norima 
panaikinti ašies 
propagandą

BUENOS AIRES (ONA).
— Argentinos laikraščių są
junga (Federacion Argenti
na de Periodistas) liepos mė 
nesį čia turės suvažiavimą.
Tad prieš šį suvažiavimą da
bar laikraščiai svarsto suma 
nymą, kad laikraštininkai 
suspenduotų Argentinoje es
amas žinių agentūras, ku
rias ašis kontroliuoja ir vyk
do savo propagandą.

Argentina yra vienatinė 
valstybė vakariniam žemės 
pusrutuly, kur ašies kontro
liuojamos žinių agentūros 
paskirsto laikraščiams savo 
surankiotas žinias. Reikia 
suprasti, kad tos žinios yra

< «.į]

naikinama— išliejama lauk.
Tuo tarpu čia ir kituose perskalandytos ir persunk-

miestuose gyventojams trum ^og nacįų propagandos.
na pieno, skelbiamos bepie-! , t

Rosario miesto spaudos 
k0 sąjunga kampanijai prieš 

ašies agentūras vadovauja

ninės dienos.
Autoritetai susimeta

kiu nors būdu sulaikyti pie
no eikvojimą.

PIRKITE KARO BONUS!

J. A. Valstybės šiandie turi 8,300, 
vyrų karo tarnyboje

WASHINGTON, birž. 1.— rie dirba, karo fabrikuose, ir 
Karo vyrų jėgų komisijos I tėvai, tai yra, vedę ir turį 
pirmininkas Paul V. McNutt
iškelia aikštėn, kad J. A.
Valstybės šiandie karo tar
nyboje turi 8,300,000 vyrų.
Anot jo, šių metų gale nori
ma šį skaičių padidinti iki 
11 milijonų. Vadinasi, šie
met tarnybon dar turės bū
ti pašaukta apie 2,700,000 
vyrų daugiau.

Priaugančiųjų 18 m. amS. 
jaunuolių ir nevedusiųjų ki
tų jaunų vyrų bus per ma
ža. Tad turės būti šaukiami 
karinio amžiaus vyrai, ku-

vaikus.

Darbuojamasi į karo fab
rikus pašaukti daugiau se
nesnių vyrų ir moterų.

Tas pat yra ir su žemės 
ūkiu. Ir čia daugiau darbo 
teks senesniems vyrams ir 
moterims.

Anot McNutt, gal prisieis 
mažinti karinio amžiaus šau 
kiamų tarnyboj vyrų fizinis 
standartas, nes šiandie daug 
vyrų atidėta dėl jų fizinio 
netinkamumo.

ir šios sąjungos atstovai 
laikraštininkų suvažiavime 
kvies visus Argentinos laik
raščius nutraukti visus san
tykius su ašies žinių agentū
romis.

Iškeliama aikštėn, kad 
šios agentūros laikraščiams 
parūpina ne vien žinias, bet 
straipsnius ir įvairių rūšių 
nuotraukas. Ir viskas nemo
kamai.

Tos rūšies totalitarinė pro 
paganda ilgiau neturi būti 
pakenčiama, pareiškia M. Ze 
valios, Rosario spaudos są
jungos prizidentas.

Neapolio apylinkėse apie 
10 ašies lėktuvų numušta. 
Bombų teko geležinkeliams 
ir fabrikams.

LISABONA. — Gauta ži
nių. kad Gibraltare suplaukę 
daug sąjungininkų krovinių 
laivų.

M f i
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Hartford, Conn,, lietuvių kronika
MOTIEJAUS IR AGNIEŠ- 
KOS ŽILIONIŲ

Gegužės 23 d., mokyklos 
salėje įvyko “surprise par- 
ty” jų 25 metų vedybų su
kakties proga. Kalbėjo ir 
sveikino Radikienė, Servienė, 
Antanas Žilionis, Cebatorie- 
nė, Alubauskienė, Radzevi
čienė, pralotas Ambotas, ku
nigas Vilčiauskas, Kazimie
ras Žilionis, Goberienė, La- 
beckionė. Ant galo Motiejus 
ir Agnieška visiems padėko
jo. Dainavo Darata Jankaus 
kaitė, Juzė Maciuskaitė ir 
Matas Kripas. Pianu akom
panavo varg. Justas Balsis. 
Vakaro vedėju buvo kun. 
Kripas. Jubiliatams įjteikta 
graži dovana.
’ I

Sveikinam M. ir A. Žilio- 
nius ir linkime sveikatos ir 
laimės šiame gyvenime.

ĮVAIRUMO VAKARAS 6
Gegužės 30 d. parapijos 

salėj jaunimas iš Manches- 
ter po vadovyste J. Rako, 
vaidins scenos veikalą. Va
karas bus parapijos naudai. 
Kun. Vilčiuskas ir komisija 
smarkiai platina tikietus ir 
kviečia visus atsilankyti. Po 
vaidinimo bus šokiai.

LIETUVIUKAS LAIMĖJO 
“SPELLING BEE”

Gegužės 18 d. Knights of 
Columbus name buvo “Spell- 
ing Bee” iš 10 katalikiškų 
mieste parapijų. Iš kiekvie
nos parapijos mokyklos 8 
skyr. dalyvavo po du stu
dentus. Iš lietuvių Švč. Tre
jybės parapijos mokyklos da 
lyvavo Kazimieras Rūkas ir 
Juozas Kazlauskas. Laimėjo 
Rūkas. Gavo taurę, kurtą 
laikys mokykla, ir 25 dol.

Mums Valdžia SAKfc
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnlture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys J{ kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan.
-galą.. - 

’ • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

tPMlSMiri

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb- 

PVVJVAI ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
PiUNAi Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Betų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

414<F ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

boną. Susirinkime Knights 
of Columbus name pralotas 
Ambotas įteikė dovanas. Kon 
testo metu dalyvavo skait
lingas būrelis mūs mokyk
los vaikų. Neveltui mūsiš
kiai “rūtino” visą laiką ui 
savo čempijonus. Prieš pora 
metų “Spelling Bee”,' kurį 
rengė The Hartford Times 
irgi laimėjo dvi lietuvaitės 
mūsų mokyklos: Ona Slifka 
ir Albina Pačekonis. Abi vy
ko į W,ashington ir dalyva
vo Nacionaliam konteste.

Garbė mūs mokyklai. 

ATOSTOGAVO

Buvo parvažiavęs porai 
dienų kareivis Vincas Ma
kauskas. Jis tapo tėvu svei
ko kūdikėlio Jurgio-Vincen
to. Motina, yra buvusi Ona 
Tamošiūnaitė.

Taipgi buvo parvažiavęs 
kareivis Jonas Kalbikas.

Kazimieras Vilimaitis, ku- 
i ris seniau buvo Mississippi 
vai., dabar randasi Camp Li- 
vingston, La. Jisai mecha
nikas kariuomenėje.

dienoms klebonu. Apeigas • 
pildžiau kaip galėjau: pa-'l 
maldas rytais ir* vakarai! 
atlaikiau, mokykloje klebono 
pareigas atlikau ir t.t.

Gegužės 20 d. Sodalicija 
surengė vakarą. Programoj 
buvo vaidinimas. Apie 100 
dolerių padarė pelno para
pijos reikalams, kad galima 
būtų apmokėt senas bitas, 
kurių nemažai dar yra.

Parapijos reikalai eina ge 
ryn. Parapijiečiai žiūri į a- 
teitį linksmesnėmis akimis. 
Skaičiumi irgi auga. Kolek- 
ta didėja. Stoka kiek susi
klausymo, vienybės. Jei visi 
suprastų, kad vienybėj ga
lybė, tai viskas būtų gerai. 

Tris nakteles nemiegojau?

Blogo žmogaus nebijojau, 
nes turto neturiu. Kiek bu
vau sutaupęs, tai Lietuvoje 
bolševikai pasidalino. Kito
kių baidyklių taipgi nebijo
jau. Baimės man įvarė gra
ži, bet didelė MissiSsippi u- 
pė, kuri išsiveržė iš vagos ir

užliejo laukus, darydama di
delius nuostolius. Vietos laik 
raščiai paskelbė, kad yra pa
vojus ir tai vietai, kur lie
tuviai gyvena. Bijojau, kad 
Mississippi nepadarytų iš 
klebonijos laivo ir aš netap
čiau bejėgiu jo kapitonu. Nu
plaukus iki jūrų jau nebega
lėsiu grįžti į Chicago.

Kai grįžo klebonas, nu
džiugau, atidaviau jam visą 
klebonavimą ir grįžau į nu
mylėtą Chicago. Čia ramiau
sia ir saugiausia vieta: nei 
vandens pavojaus, nei bom
bos nesprogsta, o jos gegu
žės 23 d. buvo mėtomos iš 
lėktuvų, žodžiu, gyveni; Chi- 
clgoj, darbuokis, melskis ir 
Chicagoj mirk. Dėdė

Pensijos
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse nuo 1790 iki 1933 
pensijų išmokėjo viso 8,870,- 
480,000 dolerių.

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

PR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

Autrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadleulals Ir Sekmadieniais Pacai Sutarti

SSiSS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS TeL TARds 3146

PHYSIOIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomia pagal sutarti.
Office teL YARda 4787 
Namą teL P&Oipect 1980

Trys naktys be miego
E. St. Loris, III. — Gegu

žės 16 d. iš III. Central sto
ties išvykau į E. St. Louis, 
III. Kelionė buvo laiminga, 
bet varginga. Keleivių vago
nuose pilna. Patekau į va
goną, kuris buvo padalin
tas: vienoj pusėj numeruo
tos-vietos,- > kitoj-stalai 
užkandžiui.

Klebonauju

Kai atvykau į East St. 
Louis stotį, mane sutiko kle
bonas kun. A. Deksnys, par-■ « ■ *
sivežė į kleboniją, įteikė rak
tus, visas “facultates”, c 
pats . ant rytojaus išvyko į 
Chiesgą į 40 vai. atlaidus 

, Town of Lake. Palikau trims

DIDF.IJS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LJNIV INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS, OLA H INETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES. FLUTES 
su ‘'cases” — $86.00, $37.60,
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS -» 
$6.60, $8.60, $13.60 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$126.00 ir $160.C0. BASO

pBL-
LO — $1.60, $3.00, $6.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vtrš- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—$18.60, $28.60, 
$35.00 h ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CTMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi juma palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “reed” instrumentam* 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarino- 
tams, Triūboms, Saxaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Gultarams.

GOIjDHTEIN’S mūšio rhop 
914 Maxwell St., Chicago

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius Ciedus, Rašomas Plunk*, 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- M 
MI A U SIASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzl 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų ir kitą visokių muzikali 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk 
snas ir Muzikalius Instrumen 
tus.

JOHN A. KASS
JKWELRY — VVATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pbone: LAFAYETTE 8817

Greit? Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkta — 

SYKK8
PATARNA

VIMAS t
— kurta — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiai, 
pakinkliai.. Gy
venkit lluoei nuo 
patrūkima bėdos.

— SPĖČIAU — 
Iškirpkite ši skelbimų ir priduo- 

klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes Suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

1ŠMANKŠT1NIMA 
Jūsų Skilvio Muskulų Troatmentų. 

NĖRA KO GERESNIO Ui

vSy&M&tvice
Creator of Cuatom Appllances for 27 yra. , 
3« S. STATE, RM. 910, STA. 41SS 
Daily 10 A. M. ’Tll S; Mon., Frl. ’TII 9 P.M. 

Naturday ’Tll 1, Sunday t ta 4.

šia yra apoelalla saralnlmo bandymas b 
nebus kitoaa lalkraMluose. Taipgi, 41. 
paalOlymaa nebus atkartota*.

Slcolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
OABART1NC:
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 471 h Street

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
I Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valsndos: 3 — 8 popini,

Tai. YARds 8840

. DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

. 4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ik

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saulute KEDzie 2868

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

ftekmadieniai* pagal

Ar Skauda Kojas ?

I
IUICK REUEF W>thkEW METHOD

N«w"Way Bunion Reducnr 
—rods for Corm and Callu<o«—.

SHOES į--- 25c i

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

Wl)LK STUDIO
_ 1945 Kęst 35* Stre-t

MODKRN 

CO.MPLETE

AI) V ANCE D rWOT<)GR A l’H Y 

I.OWEST POSSIRLf |>KI< ES 

PHONE I.AFAYFTTE 2M13
'fo

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklą visam gy
venimui. Saugokit* jas, leisdami 
Uegaamlnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO

akinių, kurie

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smetana, ir.

OPTOMKIIUOTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kaadlea >:»• a. m. Iki l:>» ». m. 
„ir Mtad. a. na. 
Iki V:» g. aų

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tek VIRginia 0036 
Residendjos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 6—8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPnblic 7868

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

TeL CANal 0267
Res. tel.: PROapect 6659

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

Residencija: 6600 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki 8 p.p.

6 ild O vaL vakare..

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

Galima patogiau ir greičiau nuvažiuoti į Bergmaną Grove negu į Vytauto Daržą—gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais

Y
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Slaptas švietimas balanos gadynėj 
Lietuvoje

(Tęsinys)

Žandarų persekiojamas 
slaptasai darbas

Žinodami, kad tamsūs žmo
nės, neapsišvietę menkiau te 
6-ipriešins surusinimui, caro 
žandarai griežtai sekė slaptą 
lietuvišką mokymą. Sugau
tieji mokytojai, vaikų tėvai 
net ir namų savininkai, kur 
veikė slaptos mokyklos, bu
vo kietai baudžiami. Kai ku
nigas Katelė viename kaime 
nuvykęs į surūkusias grįte- 
les pradėjo mokyti neturtin
giausius, vienos mergaitės 
brolis, kurs tuokart buvo se
niūne, bijodamas policijos 
atėmė iš sesers mokymo į- 
rankius, popierių suplėšė ir 
uždraudė toliau besimokyti.

Kad pripratintų pamalu, 
kun. Katelė susikviesdavo 
žmones šventadieniais į šven 
torių, čia jiems paskaityda
vo, papasakodavo.

Reikėjo nugalėti kliūtys ir
• , iš pačių žmonių kylančios:

vieni buvo nepatenkinti, kad
klebonas su tuo mokslu tik •
piemenis jiems atimąs, kiti 
bukštavo, kad mergaitės iš- 
nokusios rašyti tik meilės 
laiškelius siuntinėsiančios. 

Tarnaičių raštai

Sunkiausia būdavo moky
tis tarnams. Per dieną jie tu
rėdavo dirbti ir tik nakties 
poilsį galėjo skirti švietimui- 
si. štai kaip viena iš mer
gaičių aprašo savo vargus:

— Katra (iš samdinių4*C- 
naičių) norėjo mokytis ir 
klebono klausyti, tai j-osios 
vieta buvo kamaraitėje pa-

girny ar ant priežados. Lan
gus užsikimšus, kad kas ne
pamatytų žiburiuojant. O 
šviesa kokia? šipuliukai, ku
rie nebetinka, trumpi į diedą 
(balanoms laikyti prietai
są)... K. J. Prunskis

(Daugiau bus)

’extra”extraT
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEB, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Pitone YARDS 6054

Aštuonių Metų Mirties 
Sukaktuvės

MYKOLAS DAGIS

Jau sukako aštuoni motai, kai 
negailestinga mirtis atskvrė iš 
mūsų tarpo mylimą, vyrą ir 
tėvą, Mykolą DagĮ.

Netekome savo mylimo Bir
želio 3 d., 1935 m.

Nors liikas tęsiasi, bet mos 
jo niekad's negalėsime už
miršti. I ai gailestingas Die
vas suteikia jain amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jo liūd
ną prašilai nimą iš mūsų tar
po .užprašėme gedulingas šv. 
Mišias Birželio 3 d , St. Jo- 
seph ir St. Anne’s parap. baž
nyčioje, prie 38rd H. ir Ca- 
lifornia Avė. 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimrnes, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kaulu su mumis pasi
melsti už ą. a. Mykolo Dagio 
sielą.

Nuliūdę: Mot'ris Amelta, 
Dukterys Ijuellle, Kastancija, 
Elzbieta, Albina ir Sūnus Al- 
bcrt ir Broli i Kazimieras.

ELENA PETRAVICIEN® 
(po tėvais Mlleiunaitė)

Gvveno 6 354 S. Inejeside Avė. 
Mirė geg. 31 d., 1943 m., 2:05 
vai. ryte, sulaukus pusės amž. 

Gimfi ghenandoah, Pa.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną. 2 seseris Ona Lįsk, 
švogerį Joseph, Della Lands- 
berg ir jų šeimas, 2 brolius 
Vilimą, švogerka Sarah ir Ed
uardą ir jų šeimas, 3 brolie
nes Marijoną Schultz, Juzefą 
Rouba ir Jul'a Rimkus ir jų 
šeimas, švogerį Vincentą, jo 
šeimą ir daug kitų giminių, 
draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 460 5 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, birž. 4, d. iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta { šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidatuvėse.

Nul'ūdę Vyras, Seserys, Bri- 
llai. Brolienės, švogerlai, Švo
gerka Ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Tards 1741.

JULIUS MAROZAS
Mirė birž. 1 d., 1943 m., 9 vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa
rap. Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Teklę (po tėvais Vai
čiūnaitė), 2 dukteris Prancišką ir Oną, 4 sūnus Stanislovą, 
marčią Kotriną, Kazimierą, marčią Sophie, Joną, marčią 
Martha ir Boleslovą, marčią Gertrude, 16 anūkų ir 1 proanu- 
ką, seserį Bogaminą Kolash, jos šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Petrą ir jo 
šeimą.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. popiet, John F. Eu
deikio koplyyčioje, 4332 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birž. 5 čL iš<kopIy<Mos 10:00 
vai. ryot bus atlydėtasr į Nekalto Prasid. Švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų buš nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnai, Marčios, Anūkai, Se
suo ir Giminės. «

Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yrds 1741.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir
Suknelės—mūsų Specialybė.
t

Imliai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parskluoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN I

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI* * ' A

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINMIS tEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

J K .
• L » .*1 [A’iNlNGS

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINAMS IR VYRAMS
Prie Stock ir Shipping room darbų. 
40c į valaandą ir viršlaikis mokant 
laiką ir pusę.

THE WARNKR COMPANY
420 S. Wabash Avė.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTKD 
AD V ERTI KINO DKPAKTMKNT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 9488-8489

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbtl

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai.

HELP WANTED VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regu Haris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- 
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Timekeeper's ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Slierldan Rd.

Gera mokestis.
NATIONAL GARLOADINO CORP.

Door 5. House 3.
13TH & CLARK STS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Sts.

VYRŲ
Prie dirbtuvės darbų.

65c į valandą.
. CHOCOLATE PRODUCTS CO. . 

415 W. Seott St.
(Blokas į žiemius nuo Division ir 

Sedgwick). I

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet
, Kreipkitės

2924 W. 51st STREET
CENTRAL STEEL'

& WIRE CO.
NAKTIMIS SARGAS

Reikalinga. 6 naktis Į savaitę. $30.00 
J savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit Į Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

Darbininkų
prie

ABELNŲ .FOUNDRftS 
IR MAINTENANČJE DARBŲ ' 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
$ 4 8 Valandų Savaitėje’

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
Paranki I. C. ir busais transportaci- 
ja. Employmant ofisas atdaras visą 
dieną pradedant su pirmadieniu per
dėm šeštadienį taipgi visą dieną.

WHITING CORP.
157th & Lathrop Avė. 

Harvey, III.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit J Employment ofjsą

THE CRACKER JAUK CO.
4800 W. 66th St.

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

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IRON CO.
5535 S. State St.

DARBININKŲ 
IR BUČERIŲ 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaikį.
APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Seniority teisės ir kitos naudos.

THE

P. BRENNAN
COMPANY

3927 S. HALSTED ST.

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto pailuo8uoti, reikalingi išsila
vinti prie Rlvet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfleld “L" Ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St.. Rellwood. III.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill

Vertical ir Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders

Intemal ir Eatemal

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Coionnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 Hhertdan Rd.

Švarūs Dirbtuvės Darbai

VYRAMS
38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Pbtvrimas nereikalinga. Dieną ir 

nakti ' šiftai. Pradinė rata 65c į vai. 
Atsišaukit į Employment ofisą 8:30 
ryte iki 5 popiet, nuo Pirmadienio

perdėm Penktadienį.

CASPERS’ TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PL.

HELP U'ANTF.D — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.

KROLL BROS, 1801 S. Micbigan

ATYDA
MERGINOMS IR MOTERIMS

BILE AMŽIAUS
North gide ligoninėje reikia Tarnai
čių. Mokama alga ir duodama už
laikymas. Geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos.
Taipgi reikia Skalbykloj darbininkių. 
4 ar 8 vai. į dieną, 6 dienų savaitė. 
Puikios darbo sąlygos. Gera mokes
tis. Be užlaikymo. Atsišaukit

707 FULLERTON

PORTERIS
Reikalingas Skalbyklos departa
mente north sidės ligoninėje. 
Alga ir užlaikymas. Geros darbo 
Ir gyvenimo sąlygos. 6 dienų sa
vaitė. Atsišaukite—

707 FULLERTON

Aircraft Mfr.
• t ■ 1

Reikalauja
Machinistų

Tool Makers
Sheet Metai Darbininkų 

ir Pagelbininkų 
Acetylene Welderių 

ir Pagelbininkų 
Cabihet Woodworkers 
Material Prirengimui 
Welding Inspektorių 

Machine Shop Inspektoriaus 
Assembly Vyrų 
Spray Painters 

ir Pagelbininkų 
Stock Chasers 

Aluminum Welderių 
ir Pagelbininkų 

Atsišaukit 5301 W. 65th St. 
Vai.'8-3, tiktai darbo dienomis.

CABINET MAKERS
Reikalingi Band Sawyers ir me
džio išdirbėjai su kiek nors me
džio išdirbimo dirbtuvės patyri
mu. 100% karo darbai. Pastovūs 
darbai, užtenkamai viršlaikio. Vy
rai dabar dirbanti prie svarbių 
darbų nebus priimami.
PHONE: HYDE PARK 6631

REIKIA VYRU 
KARO DIRBTUVfcTE 

Prie Shipping ir Ballng darbų. Ge
ras užmokestis. Pastovūs darbai. At
sišaukit tuojau. ATLANTIC PAPER 
CO„ 36 3 E, 23^ St._____________________

Heat Treaters
VYRŲ >

Su Foundrės ir Plieno Dirbtuvės 
patyrimu prie labai svarbių darbų.

TURI BOT PILIEČIAI
38 metų senumo ar suvirš kurie 
gali pereit sveikatos egzaminaciją. 
57(Ą vai. į savaitę. 5 dienų savai 
tė. Laikas ir pusė už visą darbą 
virš 40 valandų. Gera pradinė mo
kestis su algos pakėlimu.

MATYKIT MR. McINTYRE

LINDBERG
Steel Treating Co.

218 N. Laflin St

SARGAS
Dirbti alternate naktimis.

$22.00 į savaitę.
AMERICAN FEATHF.R PRODUCTS 

3223 S. Shields

TOOL IR DIE MAKERS 
100% KARO DARBAI

Puikios darbo sąlygos. Dieną arba 
naktį šiftai. Aukščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.

SUNNYSIDE TOOL & DIE U ORKS 
2222 N. Cleero Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amatą. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfield ‘L” ir C. A. & 
E. R. R ).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St.. Beilwood, 111.

MERGINŲ

Reikia prie dirbtuvės darbų. 48 
vai. savaitėje. Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Pašaukite
LAFAYETTE 2505, Mr. Feddor.
MERGINA reikalinga Dry Cleantng 
krautuvėje ir atlikti kiek tai lengvo 
siuvimo darbo. Gera mokestis, pas
tovus darbas.

GILBERT’S TAILORS
352 E. 115th St.

BINDERY MERGINŲ
Prie nauju mašinų. Darbas dieną 

ar naktimis. Gera mokestis.

REDSON-RICE CORP.
111 N. Waelter Drive

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia nrie darbu lankstyti popieri
nius baksus, Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30. ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski R<1.

Reikia Merginų
Nuo 18 iki 30 Metų

Pradinė Motestis
55c į valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER & GAMBLE MFG. CO.

1232 W. North Avė.

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. Palntsis.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2329 N. Pulaski Rd.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

• Shakers
5 dienos į savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
600 North Rlvd. Oak Park, III. 

Austtn 1960 ar Vlllage 8000

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

6319 Sherklan Rd.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

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

REDMER SONS CO.
654 W. Lake St.

REIKIA MOTERŲ prie pečių Ir ran
kovių rankoms skylių apsluvlnšjlmo 
darbų <>rle vyr.ų, kotiį Gera mokes
tis. pastovūs darbai. Room 901. 

BUOMANKT & DEL BF.LI.O
19 N. Wells.

MERGINŲ
Lampshade darbininkių prie pareh- 
ment apdangaLų. Patyrusių ir nepa
tyrusių. ,

CAROLINE RI'RKE STVDIOS 
3903 (’ottage Grove Avė

PIRKITE KARO BONUS!

100 - MOTERŲ - 100
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Išmokit dirbtuvės darbus ir būsite 
apmokamos už tai. Geros darbo są
lygos, gera mokestis ir viršlaikis mo- 
ka-nt laiką ir pusę.

ATSINEŠKIT PRIRODYMUS 
PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
Pirmad. perdėm šeštad.

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

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

MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. * 

100% Defense Darbai

GENERAL FELT PRODUCTS CO. 
2301 S. Paulina St.

MERGINŲ
MOTERŲ

Vedusių ar Nevedusių.
Prie gazolino išdavimo darbų 

mūsų Service stotyse.
Pilno ar dalinio laiko darbai. 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukit asmeniškai 

Personai Office, 2nd Floor

SEARS, ROEBUCK 
& CO.

4730 IRVING PARK

VYRAI IR MOTERYS

SHIPPING CLERK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų, (Vienas blokas nuo 
Garfield “L” ir C. A. & E. R. R ). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St.. Bellwood, 111.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

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

ILLINOIS FELT CO.
2501 W. 48th St.

ĮVAIRUS PILNO AR 
DALINIO LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Gera darbinin
kų priežiūra ir gera ateitis. Geros 
progos pradiniams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. Huron

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
DARBININKŲ

DIRBTUVES DARBAI

100% KARO DARBAI 
PERGALEI 

DU ŠIFTAI

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

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomington Avė.

RENDUOJASI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BTTR.EN 0018.

PINIGU8 SKOLINAME
Pirmiems morgičinm«. Nuo S8OO 
Iki >10,000 ui 4%. Gaukite mū- 
aų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. RYKGRA 
9411 8. B9nd Avė.

Phone: CICERO 451.
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• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraitin ne* 
dedamos.

’Entered as second-Class Matter Mareh 31, 1916 at Chlcago, Iii
Under the Act of Mareh 3, 1879.

Labai reikšminga kalba
Valstybės pasekretorius Sumner Welles užvakar pa

sakė nepaprastai reikšmingą kalbą apie pokarinį pa
saulio gyvenimą.

Jis kalbėjo taip aiškiai, kaip nė vienąs politikas lig- 
šiol dar nėra kalbėjęs,

Sumner Welles pasisakė už įsteigimą pasaulinio teis
mo, kurio tikslas būtų spręsti kilusius tarp tautų gin
čus. Jo manymu, būsią reikalinga įsteigti tarptautinę 
policiją, kurios pareiga būtų palaikyti atsteigtą pasau
lio taiką ir sudrausti agresorius.

Ekonominiam gyvenimui tvarkyti būsią reikalinga 
įsteigti tinkamų, praktiškų organizacijų, nes pokarinis 
gyvenimas turės eiti kooperacijos dvasia, turės būti pa
keltas gyvenimo standardas.

Toliau p. Welles Ubai stipriai pabrėžė reikalą pripa
žinti laisvę visoms tautoms, ar jos bus mažos ar dide
lės. štai jo,žodžiai:

“The recognition — not merely in vvords, būt in 
practice, as in the Western Hemisphere — of the 
principle of the equal sovereignity of all statės, whe- 
ther great or small. And together with this, the es- 
tablishment of the principle that the path mušt be 
prepared for the freedom and1 self-government of all 
peoples who desire their liberty, as soon as they are 
to assume that right.

Jis pažymėjo ir tai, kad, pasaulis, dėl kurio mes 
kariaujame, turės būti toks, iš kurio turės išnykti to
kie pasakymai, kaip tai “rasinės ar religinės mažu
mos”. Anot jo teisingo pasakymo — kiekviena esybė 
turi Dievo duotą teisę į lygybę prie žmogiškųjų teisių 
ir i lygybę prie visų gyvenimo progų.

Iš p. Welles kalbos yra aišku, kad ir po karo Jung
tinių Valstybių vaidmuo bus labai svarbus. Jos nega
lės pasitraukti į tokią izoliaciją, kokion pasitraukė po 
pirmojo pasaulinio karo. Tai būtų tragedija, nes visos 
dabar vedamos karo pastangos būti; tuščios.

Ši p. Welles kalba yra puikus atsakymas, tiems ku
rie mano, kad ir po šio karo jiems bus valia pulti ma
žesnius savo kaimynus, juos pavergti ir skriausti. Tai 
yra atsakymas ir dabartiniems Maskvos viešpačiams, 
kurie vis dar tebestato reikalavimus pasiglemžti Bal
tijos valstybes ir kitus kraštus.

Nacių planai Lieluvoje suira
Londone išeinąs lenkų laikraštis “Dziennik Polski”, 

Overseas News Agency pranešimu, paskelbė žinią, kad 
naciai atsisakė idėjos suorganizuoti vadinamą lietuvių 
armiją Lietuvoje.

Naciai ne be reikalo to plano nebevykdo. Lietuvos 
žmonės suprato kuo kvepia “lietuvių armijos” organi
zavimo idėja. Jie jai pasipriešino.

Lietuvių tauta jokių malonių nelaukia nei iš nacių, 
nei iš bolševikų. Ir vieni ir antri siekia ją pasiglemžti, 
pavergti. Ji, lietuvių tauta, nėra vergų tauta. Ji nie
kam ir nevergaus. Ji pasitiki Atlanto Čarteriu ir dėl 
to visa pilnuma solidarizuoja su jungtinėmis tautomis, 
kurios, be abejojimo, karą laimės ir Lietuvą, kaip ir 
visas kitas tautas, išlaisvins.

Jungtinių Valstybių laivyno departamento praneši
mu, amerikiečiai jau visai išnaikino japonų karo jėgas 
Attu saloj. Kaip žinoma, japonų likučiai slapstėsi po 
tos salos kalnus ir iš pasalų užpuldavo amerikiečius. 
Šiems japonų, “triksams” jau padarytas galas.

Attu salos paėmimas yra ne menkas jungtinių tautų 
laimėjimas, nes ši sala yra labai svarbioj strateginėj 
pozicijoj.

Kitas reikšmingas šių dienų įvykis, tai susitikimas 
žymių prancūzų vyrų — gen. Giriaud ir gen. De Gaulle. 
Galų gale jiedu susikalbėjo ir sudarė bendrą prancūzų 
vykdomąjį komitetą iš septynių asmenų, kurie vado
vaus ir tvarkys visus prancūzų tautos reikalus ligi bus 
užbaigtas karas ir visa Prancūzija išlaisvinta. Ligšiol 
ašies vadai vis dar tikėjosi, jog gen. De Gaulle jokiu 
būdu negalės susitarti su gen. Giraud. Tačiau apsiriko. 
Prancūzų vieningas frontas jau sudarytas ir tai yra 
labai svarbus dalykas.

Svarbiu laimėjimu reikia laikyti ir Vichy laivyno, bu
vusio Aleksandrijoj nuo 1940 metų, perėjimą jungtinių 
tautų pusėn. Dėl šio daug nuopelnų turi gen. Giraud, 
nes jis vedė pasitarimus su to laivyno vadais. Laivynas 
gana stiprus ir po kelių mėnesių galėsiąs pradėti triuš
kinti ašies jėgas.

Jungtinių tautų pergalę Afrikoje pasekė aukščiau su
minėti laimėjimai. Šiuos laimėjimus seks kiti ir netru
kus visa Berlyno-Romos-Tokio ašis į šipulėlius bus su
daužyta.

Nacių submarinas bandė įsibriauti į konvo jaus vidurį vidurio Atlantike. U. S. pakran
čių sargybinis laivas Spencer eksplodavo na cių submariną ir paskandino. Sargybiniai 
stebi submarino eksplioziją, kuri įvyko dėl gilumų bombos. Konvojaus laivai matyti pa
veikslo fone.

PRIEŠ SKENDANT

NACIŲ SUBMARI NAS GAVO GALĄ
A t v * • - <• .
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Iešką keliu iš karo išeiti
Rumunija ir Vengrija, ašies pakalikės, ieško kelių, 

kuriais galėtų iš šio karo išeiti. Šių dviejų valstybių 
diplomatai, kaip pranešama, niekuomet tiek daug ne
dirbo, kiek jie dabar dirba.

Vengrai ir rumunai kreipėsi į Vatikaną ir į kitas 
neutralines valstybes, prarydami, t kad tarpininkautų 
tarp jų ir jungtinių tautų. Tačiau ligšiol jų pastangos 
tebėra tuščios. •

Šių tautų politikai jau aiškiai numato, kas laimės ka
rą. Todėl jie norėtų ištraukti savo valstybes iš katro, 
kad taikos konferencijoj jų nebaustų, kad, geresnes ir 
lengvesnes taikos sąlygas duotų. šis paveikslas buvo nutrauktas prieš pat nacių submarino paskendimą.

GELBSTI ĮGULOS VYRUSVis tik streikuo ja
John L. Lewis, United Mine Workers pirmininkas, 

pusę milijono mainierių vis tik išvedė į streiką,.
Dėl šio streiko nedera kaltinti tik darbininkus. Ne be 

kaltės yra ir darbdaviai, kurie vis tik nevisada atsi
žvelgia į darbininko padėtį.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kraštas kariauja, kad 
visų žmonių jėgos turi būti įtemptos karo pastangoms, 
nei šis nei kiti streikai šiuo momentu jokiu būdu nėra 
pateisinami.

Ir darbininkai ir darbdaviai karo metu turi pasiduoti 
vyriausybės tarpininkavimui ir priimti tokias sąlygas, 
kokias vyriausybė nustato. Galima pasitikėti, kad vy
riausybė neskriaus nei vienų nei kitų.

Reikia manyti, kad Prezidentui Rooseveltui pavyks 
streikuojančius įtikinti, kad dabar ne laikas yra strei
kuoti ir kad visi mainieriai tuojau sugrįš prie savo dar
bų, kurie taip yra svarbūs ir reikalingi ir karo pramo* 
nei ir susisiekimui.

. » "Draugas” Acme piloto
Amerikiečiai gelbsti nacių submarino įgulos vyrus, kaip jų submiarinas buvo paskan

dintas. Vienas vyras matyti prie laivo šono.

&

Atakuoja Šv. Tčv?
Šventasis Tėvas stovi už teisingą taiką. Jis stovi už 

teisėtumą, už visų tautų, ar jos didelės ar mažos, lais
vę ir nepriklausomybę. Tą nusistatymą dažnai įvairio
mis progomis pabrėžia. Tai bado diktatorių akis. To
dėl, jie, ypač Hitleris, pastaruoju laiku biauriai puola 
Šventąjį Tėvą Pijų XII-tąjį ir jį šmeižia.

Bet nei Hitleris nei visi kiti jam panašūs ponai Po
piežiaus nenuga^dins. Jis nesustojo ir niekuomet nesu* 
stos stovėjęs už tiesą, už visų žmonių laisvę tr dvasinę 
bei medžiaginę gerovę.

SPAB&OS APŽVALGA

Ras lakina, tam ir loja

!Ss

“V-bė” rašo:
“Salomėja Neris, verkšlendama, bando įrodinėti, kad 

Lietuva “laisvu noru” įsijungusi į Sovietų Sąjungą.
“Tuo tarpu rašytojas Vincas Krėvė, kuris bolševikų 

invazijos metu buvo Lietuvos užsienių reikalų minis
tras, taip sako:

“Dekanozovas Lietuvon atvyko su aiškiai nustatytu 
tikslu — inkorporuoti Lietuvą į Tarybų. Sąjungą. Jei iš 
karto formaliai to nebuvo padaryta, tai tik todėl, kad 
buvo norėta suvaidinti politinę komediją, neva laisvu 
noru Lietuvos įsijungimą į Tarybų Respublikų Sąjun
gą”.

“Beje, Vinco Krėvės vardas dar ir dabar gerbiamas 
Laisvėje.

“Salomėja Neris, Antanas Venclova, Petras Cvirka ir 
kiti Jaunosios Lietuvos rašytojai šiandien yra penimi 
Rusijoje.

“Nenuostabu, kad jie rašo taip, kaip jiems liepiama.
“Bašinskų Salomėja dar su lėlėmis kalbėjosi, kai bol

ševikų gaujos veržėsi į Lietuvą.
“Jeigu ne Lietuvos savanoriai, tas gaujas išguję net 

už Dauguvos, tai Bačinskaitės, Venclovos ir Cvirkos tė
viškėse bolševikai būtų įsikūrę dar 1919 metais M

Mirga marga iš 
Rocktord, Ui.

šv. Petro ir Pauliaus baž
nyčioje 40 vai. atlaidai pra
sidės birželio 13 d. Pamoks
lus sakys kun. K. Barauskas, 
“Draugo’^ redakcijos narys, 
buvęs redaktorium didžiau
sio Lietuvoj (prieš Sov. Ru
sijai ją okupuosiant) savait
raščio “Mūsų Laikraštis”.

Gegužės* karaliene išrinkta 
Birutė Marma, sodalietės ir 
Su8ivienymo R. Katalikų na
rė. Panelės Šv. apvainikavi
mo iškilmės bažnyčioje bus 
gegužės 30 d. popiet. Iškil
mės bus įspūdingos.

Gegužės 30 d. vakare pa
rapijos komitetas ruošia va
karą — pasilinksminimą pa
rapijos salėj. Bus geras or
kestras šokiams. Klebonas ir 
komitetas visus kviečia at
silankyti.

Federacijos skyriaus va
karas labai gerai pavyko. 
Liudininku to yra $179.84

pelno. Klebonas ir komitetas 
dėkoja visiems, kurie kukiu 
nors būdu prisidėjo prie to 
vakaro.

Kleb. kun. K. Juozaitis 
praeitą sekmadienį iš sakyk
los skaitė vyskupo kišką, 
kuriame ganytojas ragina 
katalikus aukomis prisidėti 
prie sušelpimo nukentėjusių 
nuo karo. Kolekta tam rei
kalui bus daroma sekmadie
nį, gegužės 30 d. Rokfordie-

DABAR

čiai niekuomet neatsisako iš
tiesti savo ranką ten, kuSA' 
yra reikalas. ...

Liudvika Misliūnienė, 73 
m. amžiaus, atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo. Ji buvo narė Mo
terų Sąjungos kuopos, ku
rios narės labai gražiai pa
tarnavo laidotuvėse. Pačios 
sąjungietės nešė karstą. Pb 
bažnytinių apeigų palaidota 
Šv. Marijos kapuose.

Koresp.
r

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — M1LLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

=^1

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. ITALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 v«|. pietų. 

Kitomis dienomis —- nuo 7 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet
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CHICAGO JE IR APYLINKĖSE Pakviesta skelbimams Susirinkimai
Iškilmingos vestuvės

Marųuette P ar k. — Gegu
žės 29 d. Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioje, kleb. kun. A. 
Baltutis amžinu ryšiu suri
šo Aldoną Marozaitę su Wil- 
liam Horodeckiu.

Per šliūbą ir Offertorii’um 
solo giedojo dain. M. Janu
šauskienė. Choras, vedamas 
B. Janušausko, giedojo per 
šv. Mišias.

Aldona buvo veikli narė 
parap. choro, taipgi mergai
čių sodalicijoje. Jos tėvai 
Marozai yra žymūs Mar- 
ąuette Parko gyventojai, tu
ri nuosavą gražų, didelį na
mą yra geri parapijos rėmė
jai.

Šauni vestuvių puota bu
vo Friendly Hali, kur daly
vavo didelė minia svečių. Per 
puotą daug gražių linkėjimų 
sudėta naujai susikūrusiai 
šeimai.

Toastmasteriu buvo kleb. 
kun. A. Baltutis.

Laimingos kloties nauja- 
vedžiams. Svečias

■ Padėkos žodis
J
1 Lietuvių Kultūros Ratelis 
turėjo siuruošęs nariams ir 
draugams pasilinksminimą. 
Toji pramoga buvo daugiau
siai taikoma man, kaipo siur
prizas, išleistuvėms į Dėdės 
Šamo kariuomenę.

Malonu man buvo pabu
voti su draugais po pirmo 
sugrįžimo iš kariuomenės, 
malonu buvo darbuotis Lie
tuvių Kultūros Ratelyje.

Tad nuoširdžiausiai ačiū 
Liet. Kultūros Rateliui, taip 
pat dalyvavusiems Kęstučio 
Ateitininkų draugovės ir Jau 
nosios Lietuvos nariams bei 
visiems kitiems mano drau- 
gams-ėms už linkėjimus ir 
didelę dovaną, kuri pasiliks 
gražiu prisiminimu ateity.

Visiems pramogos ruošė
jams, svečiams ir draugams 
kuo geriausi linkėjimai ir 
iki pasimatymo.

M. ir B. Motuzas

Joniškiečių klubas 

pridavė aukų $36.27 

Raudonajam Kryžiui
Joniškiečių klūbas b.uvo 

surengęs vakarą, kurio pel
nas buvo skirtas Raud. Kry
žiui ir $36.27 tapo priduoti 
Dariaus-Girėno Aux. R. K. 
vienetui Klevinskienės, vie
nos komisijos narių.

Joniškiečių klūbas pavyz
dingai veikia ir visada pri
sideda prie kilnių darbų. Jo 
niškiečiai Labai svetingi žmc 
nės, ypač jų parengimuose 
kiekvienas atsilankęs jau
čias kaip namie.

Joniškiečių klūbas didžiuo 
jasi turėdamas priešakyje 
veiklius narius, kaip pirm. 
Kazimieraitį ir ižd. P. Jon- 
kų, kurie Labai daug prisidė
jo ir prie šio vakaro pasise
kimo.

Kadangi joniškietės tokios 
darbščios ir patriotės mote
rys, tai Dariaus-Girėno Aux. 
Raud. Kryžius kviečia atsi
lankyti ir prisidėti prie dir
bimo bandažų arba bintų; 
taipgi mezgimo kiekvieną 
antradienį, kur vienetas ren
kasi nuo 10 ryto ir išbūna 
iki 10 vakaro. Pasirinkite 
sau patogiausią valandėlę ir 
atvykite į Dariaus-Girėno 
svetainę, 4416 So. Western 
Avė. Jūsų atsilankymas at
neš labai daug naudos Raud. 
Kryžiui; taipgi jausitės, kad 
nors kuo prisidėjote prie na
minio fronto, kuris yra taip

rinkti

*

2&4
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Bridgeport. — Federacijos 
jį'26 skyriaus svarbus susirin

kimas įvyks šį vakarą, bir
želio 2 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos mokykloje. - Visi 
draugijų atstovai, visi kata

O
m

R. MAŽELI AUSKIEN E
Bridgeport. — Šiomis die

nomis Rozalija Maziliauskie- 
nė gyvenanti savo name, 
3259 So. Union Avė., pakvie
sta rinkti skelbimus į visų 
tautų Pageant skelbiųių kny 
gą-

R. Maziliauskienė yra per 
daugelį metų pirmininkė Sv. 
Petronėlės dr-jos, Moterų Są 
jungos 49 kuopos, uoliai dar
buojasi parapijos reikaluo" 
se ir daugely kitų draugijų.

Tas didelis uolumas davė 
progos šios Pageant rengė
jams pažinti R. Maziliaus- 
kienę ir pakviesti ją šiam 
darbui. Linkime jai geriau
sio pasisekimo. Reporteris

svarbus šiame kare. 
i i! Dariaus-Girėdo R. Kry
žiaus vienetas reiškia Joniš
kiečių klubui širdingįaiušį a- 
čiū ir linki jam geriausio 
pasisekimo darbuotėj.

Dariaus-Girėno Aux. R.
Kryžiaus vienetas

TAMAS MAtENIS
Mirė birželio 1 d., 1943 m., 1 
vai. ryte, sulaukęs pusėj aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Velykių parap., 
Maženių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Povilą, ir jo šeimą; pus- 
se.se r į Stefaniją Kasarski ir jos 
šeimą, brol.enę Veroniką ir 
švogerj Edvardą Žukauskus, 
brolio dukterį Genovaitę, bro
lienę Kotriną ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. IJetuvoje paliko 
brolį Juozapą ir kitas gimi
nes.

Velionis priklausė prie Kei
stučio Pašelpos Kliubo ir prie 
Dariaus-Girėno American Le- 
gion Post No. 571.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3867 So. Ke.lzie Avė., Tel. 
Virginia 9842.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 5 d., 1943, iš lamų
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasid. š.enč. Panelės 
parapijos bažnyčią, kuroije į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Pussescig, 
švogerkos, Brolienės ir Gimi
nes.

Laidotuvių Direktorius J. E. 
Badžius, Tel. Canal 6174.

likų veikėjai kviečiami atsi
lankyti. Yra svarbių suma
nymų, kuriuos reikia ap
svarstyti ir pradėti vykdin- 
ti. Valdyba

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skebiasi “Drau
ge”.

BALTRUS ZENKUS
Gyveno 1713 No. Marshfield 

Avenuek
Mirė geg. 31, 1943, 7:45 vai. 
ryte, sulaukęs pusės aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus Pranciškų, ir William, 
tris dukteris Marijoną Koltz, 
žentą Joseph, Isabelle Schu- 
man, žentą Frederick, anūką 
Kobert ir Anna, pusbrolį Juo
zapą Jocius ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 W. Wabansia Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, birž. 4 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnai, Dukterys, 
Žentai, Arnikai, Pusbrolis ir 
Užminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

Kiekviena tauta tur savo 
i gelmėse šventąją vietą, kur 
dega jos amžinoji ugnis. 
(“ Romuva").

Aukščiusias sevelt Dam, Ariozna valsty
bėje. Jis supiltas Theodorę 

Aukščiausias pasaulyje ak-,Rooaevelt prezidentui esant 
meninis tvenkinys yra Roo-11911 metais.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

PHONE: SEELEY 6103

KKEIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ W 
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.

m

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
Or CHICAGO

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Repreeentatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointmeat call — 

REPUBLIC 6051

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų

Tos Pačios Šeimos
Rankose I

lis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI • • •

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITIjUANIAN MONUMENT MAN- 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugedusių Budelninkų, Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patąniavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnikai gali
ma pataikyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JOSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURftTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATCJIOS 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 calcimine, wallpaper, pi mis
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- I 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealėr 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. Oorner 55tli and State Streets

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

4605-67 SOUTH HKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

Tet LAFsyette 0727

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

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

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

.NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERN1&KOS KOPLYČIOS 
JOSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ava,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

10821 80. MICHIGAN AVĖ.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVENUE Phone YARDS 4866

4848 SO. CAUFORNIA AVĖ.
I. MULEVIČIUS

Phone LAFAYETTE 8578

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. IStfc

Telephone YARDS 1416

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANIOA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-862202 W. Cermak 

Road
Telefone:

Canal 8887
J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

RAPIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 
ii stotie* WGES (1390), su Povilu Aaltlmieru.

2814 WEST 28rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 2511 

Tel. PULLMAN 1270
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Amerikietis 15 dienų plūduriavo 
jūroje; 218 dienų gyveno salojeif
21 METŲ AMŽIAUS NAVAL AVIATION RADIOMAN 
BUVO SUŽEISTAS. NETURĖJO MAISTO. DAUG MEL
DĖS. PASIEKĖ SALĄ. VIETOS GYVENTOJAI STRO
PIAI JUO RŪPINOS.

Delmar D. Wiley, 21 me
ti amžiaus, navai aviation 
radioman, Glenwood, Ia., 
septynis ir pusę mėnesio 
praleido vienoje saloje, kai 
jo lėktuvas buvo nušautas 
Pacifike. 15 dienų vienas tu
rėjo būti guminiame laively
je, kol pasiekė žemę. Tos 
klienos buvo baisios ir be 
maisto.

Dabar Delmar D. Wiley 
yra Great Lakęs ligoninėje, 
kur gydosi nuo atsinaujinu
sias malerijos.

Kai Wiley tarnauja navy, 
liepos 2 dieną bus trys me
tai. Jis kovojo Coral jūroje, 
Solomons, Marshal ir Gil- 
bert salose ir Midway, kur 
York to wn sutiko mirtį.

Wiley iš Yorktown laivo 
Iššoko pro dešinį šoną iš 
prišakio, plaukė prie arti
miausio naikintuvo ir buvo 
išgelbėtas. Buvo atvykęs į 
Pearl Harbor ir iš čia buvo 
paskirtas prie kito lėktuvne
šio dalyvauti Guadalcanal 
invazijoje.
LĖKTUVAS ĮKRITO 
Į JŪRĄ

Guadalcanal buvo laimė
tas. Kartą Wiley dalyvavo 

p misijoje, jo lėktuvas neti
kėtai įskrido į japonų kru- 
ezrį. Prieš tai buvo proga 
atakuoti, bet japonų zero

lėktuvų buvo daugiau. Na
tūraliai nebuvo galimybės 
kovoti, amerikiečiai grįžo 
prie savo lėktuvnešio.

Japonai paleido kulkas, 
šrapnelis palietė Wiley rie
šą ir sužeidė šlaunį. Lėktu
vas palietė vandenį ir smar
kiai susitrenkė. Wiley išlin
do iš lėktuvo, jis pastebėjo, 
jog tik vienas išsigelbėjo. 
Buvo tiesiog stebuklas, kad 
iš lėktuvo iškrito guminis 
laivelis. Wiley pripūtė gumi
nį laivelį ir įsėdo į jį.

NEBUVO MAISTO
K

Wiley pareiškė, jog mais
tas buvo prarastas, bet bu
vo laimingas, jog turėjo tris 
kantinas vandens, irklus, 
peilį, metalinį veidrodį, rei
kiamus įrankius raftui ir 
shotgun.

Wiley 15 dienų gyveno 
maldoje ir maitinos kuda 
paukštimi.

Apie pietus jūroje pama
tė laivą, bet negalėjo nusta
tyti kieno jis yra. Wiley ėmė 
duoti su veidrodžiu signalus. 
Kai japonų laivas priartėjo, 
Wiley pamatė net japonų 
jūrininkus. Jie signalizavo, 
bet amerikietis nieko nega
lėjo pasakyti japoniškai. Ja
ponų laivas nuplaukė. Wiley 
pergyveno šiurpų momentą.

HEROJAUS MEDALIS TĖVUI

Pfc. Edward J. G.uokui buvo suteiktas Distinguished Service Cross ir Purple Heart po 
mirties už jo heroizmą kovos lauke. Sūnaus medalis įteikiamas herojo tėvui, John Guo- 
kui, šalia jo stovi Mrs. Guokas. Sūnaus pasižymėjimo ženklus tėvui įteikia armijos var
du Lt. Col. F. E. Swanson. Apeigos įvyko Austin high school.

Daug iškrito 
lietaus

Chicagos oro biuras pra 
neša, jog gegužės mėnuo bu
vo lietingas. Per gegužės 
mėnesį buvo 21 diena lietin
ga.

Lietingiausia gegužės mė
nuo buvo 1883 metais, kada 
iškrito 7.32 coliai lietaus. 
Šiais metais per gegužės mė
nesį, iki 4 vai. po pietų, pe
reitą pirmadienį, iškrito lie
taus 7.08 coliai.

mu

' ...............

Afyda Lietuviams!

fe c
J»

15 dieną rytą Wiley pa
matė žemę. Jis jautė didelį 
skausmą, nes buvo sužeis
tas. Pasiekė salą, kur gyve
no 218 dienų. Ten rado 98 
vietos gyventojus. Vietos 
gyventojų vadas rūpinos su
žeistuoju.

MOKINOS JŲ KALBOS

Kada Wiley sustiprėjo, jis 
plaukiojo ir žuvavo, o pas
kui mokinos vietos gyvento
jų kalbos. Jis pats mokino 
vietos gyventojus.

Vieną dieną atėjo žinia, 
kad yra daugiau baltų žmo
nių. Vietos gyventojai nu
vežė Wiley į netolimą salą, 
kur rado devynis vyrus, ar
mijos bombanešlo įgulą. Tie 
vyrai dvi savaites jūroje 
plūduriavo, o paskui pasie
kė salą.

Po mėnesio vyrai gavo iš 
vietos gyventojų.laivelį. Po 
dviejų dienų pasiekė kitą 
salą, kuri buvo japonų. Ta
da vyrai plaukė į kitą galą 
salos, kur suėjo į ryšį su 
navy sargybiniu bombane- 
šiu. Vyrai nuskrido Guadal- 
acnal. 1 ** *

Po daugiau kaip i ’ pusės 
metų Wiley liko išgelbėtas. 
Jis turėjo baisių pergyveni
mų. i

Trečioji racionavimo 
knygelė

Antradienis bu^o pirmoji 
diena išsiųsti Ration Book 
No. 3 aplikacijos blankas. 
Jei kas dar negavo aplika
cijų blankų, gaus šią savai
tę. Ration Book No. 3 apli
kacijas reikia grąžinti iki 
birželio 10 dienos.

Lietuvis herojus apdovanotas pomir
tiniais pasižymėjimo ženklais

Tūkstančiai amerikiečių 
lietuvių tarnauja Dėdės Ša
mo kariuomenėje. Daugelis 
jų yra kovos lauke. Šimtai 
lietuvių jau žuvo kovos lau
ke, vienas iš jų yra Pfc. Ed- 
ward J. Guokas.

Pfc. Edward J. Guokas 
žuvo Bataan kovoje. Jis žu
vo gelbėdamas savo draugą 
karo fronte.

Edward J. Guokas po mir
ties už savo heroizmą buvo 
apdovanotas Distinguished

Service Cross ir Order 
the Purple Heart.

John

of

Guokas, 4508
West End avė., pereitą penk
tadienį, priėmė sūnaus Ed- 
ward’o pomirtinius pasižy
mėjimo ženklus. Pasižymėji
mo ženklus armijos vardu 
įteikė Lt. Col. Frederick E.
Swanson, Austin high chool. 

•
Herojus Edward Guokas 

yra baigęs Austin high 
. school.

Žuvusiųjų kareivių 
sąrašas

VVassington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 240 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie žuvo kovoje.

Rasta negyva moteris
Chicago, IX — Pereitą 

pirmadienį automobilyje, ga
raže, rasta negyva 56 metų 
amžiaus moteris. Manoma, 
jog moteris žuvo nuo carbon 
Monoxide gas.

Žuvo jauna moteris
Louisville, Ky. — Camp 

Campbell kariški pareigū
nai pereitą pirmadienį pra-

Chicago, PI. — Pereitą šauti į jaunuolius, bet tik ; nešė, jog armijos tankas nu- 
antradienį į ligoninę buvo 
nuvežti du sunkiai sužeisti

Sunkiai sužeisti du jaunuoliai
norėjo pagązdinti šaudamas krito nuo kelio. Nelaimėje 

žuvo jauna moteris, kuri

jaunuoliai po to, <kai jie bu
vo pašauti trisdešimt šešių 
metų amžiaus vyro. šautuvo 
toji pati kulka pataikė į abu 
jaunuolius, vienas iš jų yra
15 metų amžiaus, o kitas —
16 metų.
r t

Vyras policijai pareiškė, 
kad pereito pirmadienio va
kare jis ir jo žmona grįžo iš 
svečių. Jaunuoliai įėjo į kie
mą ir žiurėjo pro langus, 
kada vyras ir žmona rengė
si eiti poilsiui. Vyras išėjo į 
kiemą ir prašė, kad vaikai 
išsikraustytų, bet jie ne
klausė. Vienas iš jaunuolių 
grupės puolė į vyrą.

Vyras nuėjo į namą ir pa
siėmė šautuvą. Vyras sako
si, kad neturėjo intencijos

į viršų.
Vienam jaunuoliui kulka 

pataikė į šoną, o kitam į pil
vą.

Vyras pareiškė, kad jau
nuoliai dažnai prie jo namo 
susirinkdavo keltį triukšmą.

Taisys kelius ir tiltus
Prezidentas Roosevelt, pe

reitą pirmadienį, patvirtino 
išlaidas tarp $5,500,000 ir 
$7,000,000 iš valdžios fondo 
sugadintiems keliams ir til
tams pataisyti vidurvakario 
valstybėse. Apie $750,000 iš 
šio fondo gaus Illinois vals
tybė.

tanke važiavo. Karininkas 
sunkiai sužeistas.

PABĖGO IŠ NACIŲ

Sudriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių,

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

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
B • z

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 7287.

JOSEPH F. BlIDRIK, Incorporated
FURNITURE KRAUTUVE 

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

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Didžiausias sodas
Didžiausias vienam asme

niui priklausąs sodos randa
si netoli Mėsa, Idaho valsti
joje.

Trys paskendo
Chicagoje pereitą pirma

dienį buvo karščiausia šiais 
metais diena; 5 vai. po pie
tų buvo 86.9 laipsniai. Perei
tą pirmadienį trys asmenys 
paskendo besimaudydami.

Padidėjo medvilnės
verpimas

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse 1939 metais medvil
nės buvo suverpta 555,000,- 
000 svarų, o 1942 metais bu
vo suverpta 1,100,000,000 
svarų medvilnės.

("Draugras” Acme teleuhoto) 

Gen. Alphonse Georgės, 
buvęs prancūzų armijos va
das, pabėgo iš nacių okupuo
tos Prancūzijos ir skuba pri
sijungti prie laisvųjų pran
cūzų. t

X Kapų lankymo dieną
Šv. Kazimiero kapinės ir po 
pamaldų Labdarių Sąjungos 
piknikas Vytauto parke su
traukė tūkstančius žmonių. 
Piknike net buvo matoma 
stoka darbininkų, kad vi
siems greit patarnavus.

X Dievo Apvaizdos para
pijos piknikas praeitą sek
madienį nepaisant lietaus, 
kuris prapliupo tuoj popiet, 
pasisekė. Jei ne lietus šis 
piknikas būt buvęs vienas 
didžiausių ir sėkmingiausių.

X Vyčiai ruošiasi prie sa
vo tradicinės dienos — K of 
L Day — kuri šįmet įvyks 
liepos 5 d. (pirmadienį), Vy
tauto parke. Praeitą sekma
dienį apskrities susirinkime 
pasiskirstyta pareigomis ir 
pradėta veikti.

X 220 asmenų praeitą sek
madienį Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. bažnyčioje iš 
J. E. vysk. B. Sheil rankų 
priėmė Sutvirtinimo Sakra
mentą. 160 vaikučių buvo 
vien iš parapijos mokyklos.

X “Draugo” piknikas — 
pirmas šįmet — bus liepos 
4 d., Bergman darže, kuria 
seniau buvo pagarsėjęs lie
tuvių piknikais. Daržas, kaip 
visiems žinoma, pasiekiamas 
gatvėkariais. Tad visiems 
bus malonu nuvažiavus pri
simint praeitį, savo jaunys
tę ir visus nuotikius.

X Sylvia Laurin, darbšti 
Aušros Vartų parapijoj sc- 
dalietė ir choro narė, buvo 
išrinkta gegužės karaliene 
Marijos statulai apvainikuo
ti. Spalvingos iškilmės, ku
rioms vadovavo pats klebo
nas, įvyko praeitą sekmadie
nį per gegužines pamaldas.

X Rapolas Baliau skus, Ly- 
mus dainos mėgėjas, Auš
ros Vartų parapijos, Sasnaus 
ko, Vyčių Chic. apskrities 
chorų narys, pasinaudoda
mas dviejų dienų šventėmis, 
išvyko į Brooklyn, N. Y., 
aplankyti gimines, kurių ne
buvo matęs nuo daugelio me
tų.

*

A'

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

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehili 2242

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

Žemės riešutai
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse 1942 metais žemės 
riešutų (peanuts) buvo iš
auginta 2,504,440,000 svarų.

f
Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperlea, Grindų Paklojlmus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai 1

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.-, YARDS 4713

X Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas Vytauto parke bus 
birželio 20 d. Tikimasi, kad 
ir piknikas bus toks sėkmin
gas, kaip sėkmingi yra sek
madienių “bingo” popiečiai, 
parapijos salėj. Pavyzdžiui, 
praeitą sekmadienį “bingo” 
žaidėjams buvo paskirta 
tūkstantis dol. dovanų.

X M. Vaitkus, senas Bri- 
dgeporto biznierius, pasta
ruoju laiku turėjęs lietuviš
ką “delikatessen”, 3310 So. 
Lituanica Avė., pastaromis 
dienomis likvidavo savo biz
nį. Tą padarė dėl senatvės 
ir sumenkėjusios sveikatos. 
Senojoj biznio vietoj jo sū
nus “Bilius” įsitaisė radio 
taisymo ofisą. To amato iš
moko eidamas į specialę mo
kyklą. Turėdamas plačių pa
žinčių “Bilius” ir gerai savo 
amatą žinodamas, pusėtinai 
verčiasi. Vaitkai yra seni 
“Draugo” skaitytojai.




