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...“and that government of 
the people, by the people, for 
th-e people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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INVAZIJA EINA PANTELLERIA SALOJE
Apie tai praneša vokiečiai per 
Berlyno radiją; sąjungininkai tyli

T •

' Jie praneša tik tat kad sala 
aršiai atakuojama iš oro ir jūros

Italijos gyventojų santykiai su 
Mussolinio režimu Įtempti

Žmonės atvirai reiškia savo 
nepasitenkinimą šiuo karu

LONDONAS, birž. 10. — 
Anot laikraščio London 
Evening Standard, iš Ber
lyno per radiją skelbiama, 
kad Pantelleria saloje są
jungininkų kariuomenė išlai 
pinta.

Per radiją pažymima: 
“Apie sąjungininkų kariuo
menės išlaipinimą Pantelle
ria saloje smulkmenų netu
rima. Italija žino, kad Vo
kietija visakuo jai padės.”

Kai kurie kraštai 
' pripažino naują

Argentinos režimą
BUENOS AIRES, Argen

tina, birž, 10.—Argentinos 
nauja, vyriausybė glaudžias 
prie sąjungininkų ir, regis, 
greit nusisuks prieš ašį.

J tad atsižvelgus Argenti
nos naują režimą jau pripa
žino Brazilija, Bolivija, Pa
ragvajus ir Čilė. Spėjama, 
kad ir kitos Amerikos res
publikos jj pripažins.

Pranešta, kad pašalintas 
prezidentas Castillo atsišau 
kęs į argentiniečius, kad jie

įremtų naują vyriausybę.

Daugiau Amerikos
kariu Britanijoj

LONDONAS, birž. 10. — 
Britanijon atvyko dar vie
nas amerikiečių kariuome
nės kontingentas, čia pas
kelbta. šioje grupėje yra

JV žymus skaičius skridikų.

KARO EIGA
AFRIKA. — Sąjunginin

kų jėgos skaldo Pantelleria 
salą, kurios garnizonas vis 
dar nepasiduoda. Per Ber
lyno radiją pranešta, kad 
saloje jau išlaipinama sąr 
jungininkų kariuomenė, ši 
žinia iš niekur kitur nepa
tvirtinta.

PACIFMKA»% — Vienas 
sąjungininkų lėktuvas ata
kavo japonų bazę Nohire 
N. Gvinėjoj, ir sukėlė ten 
gaisrą, kurs per 75 mailir 
tol) buvo matomas.

RUSIJA. — Rusų laku 
nai atakavo 6 vokiečių ae 
rodromus; daugiau kaip 15f 
lėktuvų sunaikinta, arba 
sugadinta. ,

AUSTRALIJA. — Minis 
tras pirmininkas Curtin pa 
reiškia, kad netrukus Aus
tralija smogs pačiai Japo
nijai.

SĄJUNG. VADOVYBES. 
Afrikoj, birž. 10.—Oficia
liai paskelbta, kad Italijos 
•sala Pantelleria yra apgul
ta ir aršiai atakuojama iš 
oro ir jūros— bombonešiais 
ir kari) laivų patrankomis.

Skąldomi uolose garnizo
no įsitvirtinimai ir podraug 
reikalaujama besąly g i n i o 
pasidavimo.

Nuo bombų sprogimų mil 
žiniški dulkių kamuoliai ver 
žiasi į padanges ir kai kur 
sukeliami gaisrai.

Įvairių rūšių amerikiečių 
lėktuvai dalyvauja atakose 
prieš salą, o britų lakūnai 
savo rėžtu atakuoja ašies 
laivus išilgai Aegejos jūros.

Aiškėja, kad ašis Pantel
leria saloje turi dar ir lėk
tuvų, kurie pakyla kovon. 
Vakar 12 ašies lėktuvų ten 
numušta.

Čia vadovybėje pareiškia
ma, kad sala taip ilgai bus 
atakuojama iki gynėjai 
(ašis) ten besąlyginiai pa
siduos. Priešingai gi ten 
viskas bus sunaikinta.

Be to, sąjungininkų va
dovybė ultimatume pareiš
kia Hitleriui ir Mussoliniui, 
kad visoj Viduržemio jūroj 
vyksta kova ir kaskart ji 
vis labiau plečiasi — artėja 
prie Europos žemyno.

Hitleriui ir Mussoliniui 
iškelta tik viena prieš juos 
vedamų kovų nutraukimo 
sąlyga — besąlyginiai pasi
duoti. I

Kaip norvegai mulkina 
naciu policiją

LONDONAS (ONA). — 
Slaptas norvegų sąjūdis 
prieš nacius okupantus su
galvojo priemonę, kaip iš
sisukti nuo nacių autorite
tų turint su savimi bet ko
kią uždraustą literatūrą. 
Visiems gyventojams norve 
gams nacių įsakyta, kad 
jei jie kur užtinka kokį nors 
neteisėtai leidžiamą laikraš
tį, arba atsišaukimus, turi 
tuojau pristatyti policijai.

Tad patrijotai ką gi da
ro? Išnešiodami uždraustą 
literatūrą jie uždaro vokuo
se ir parašo, kad tas yra 
policijai. Jei agentai jų ku
riuos sulaiko ir randa tuos 
raštus, jie pasiteisina, kad 
Ai nešama policijai, kaip 
as autoritetų įsakyta dary- 
i. Agentams nėra kas veik

ti.

PIRKITĘ KARO BONUS!

DIDŽIAUSIA KLASE ANNAPOLYJE

"Draugas” Acme photo

U. S. laivyno akademijoje, Annapolis, 765 vyrai gavo baigimo diplomus, tai yra di
džiausia klasė. Gavę vyrai diplomus mėto kepures aukštyn.

Kad ir nepatogumai, bet toli 
geriau, negu būti Rusijos apkasuose

BERNAS, Šveicarija 
(ONA)!.—Oficialėmis skait
menimis iš vokiečių šalti
nių iškeliama aikštėn, kad 
Vienos miestan suplūdę ne
paprastai daug vokiečių, 
pasprukusiųjų iš Vokietijos 
iš oro bombarduotų miestų. 
Daugiau kaip 13,000 šeimų 
apsistoję pas savo gimines, 
arba draugus. Kiti gauna 
laikiną pastogę senuose ge
ležinkelių vagonuose ir ‘ba
rakuose.

Numato japonu 
invaziją Amerikoje

WASHINGTON, birž. 10. 
—Šen. A. B. Chandler, dem. 
iš Ky., senato karinių rei
kalų komiteto narys, iš nau
jo įspėja, Ameriką, kad ja
ponai tikrai planuoja inva
ziją Amerikoje.

Anot jo, Rusija daro klai
dą neleisdama Amerikai tu
rėti orines bazes Sibire. Dėl 
to ‘ji pati nukentės, nes ja
ponai per Sibirą planuoja 
įsiveržti Alaskon, o iš ten 
ir toliau.

Kermit Roosevelt 
Alaskoj palaidotas

ANCHORAGE, Al a s k a, 
birž. 10.—Miręs Alaskoj tar 
naudamas U. S. armijoje 
maj. Kermit Roosevelt, bu
vęs prezidento Theodore 
Roosevelt sūnus, 53 m. amž.. 
vakar palaidotas cm pilna 
karine pagarba po pamaldų 
armijos posto koplyčioje.

Oficialiai nepaskelbta- jc 
mirimo priežastis.

Austrijos sostinės auto
ritetai sudarė baitų komisi
ją, kuri įpareigota kaip 
nors išspręsti gyvenamų 
namų trūkumą. Daug pri
vačių butų pakeista konto
romis kai kokioms vokiečių 
vyriausybės agentijoms, iš
keldintoms iš reicho. Be to 
Vienon ir į jo priemiesčius 
iš Vokietijos suvyko tūks
tančiai vokiečių turtuolių, 
kuriems reicho miestuose 
dėl orinių atakų nebuvo pa
togu gyventi.

Vienos laikraštis Neueste 
Wiener Tagblatt apgaili 
miesto žmonių susigrūdimą 
ir didelius gyvenimo nepa
togumus. Bet prisega, kad 
nepotogumai nors ir dideli, 
visgi geriau, negu apkasuo
se Rusijos fronte.

Rumunijoj pasalinami 
prieškariniai priešai

ISTANBULIS, , Turkija, 
birž. 10.—Rumunijos prem
jeras maršalas Ion Anto- 
nescu iš savo vyriausybės 
pašalina aukštuosius parei
gūnus, kurie priešinasi ru
munų kariuomenę silpti 
Rusijos frontan, anot žinių 
iš Bukarešto.

Sakoma, šimtai pareigūnų 
pašalinta. Keleto distriktų 
gubernatoriai atsistatydino. 
Į jų vietas paskirti atsitar
navę generolai ir kiti ka>- 
rininkai, premjero pataikū
nai.

Rumunijoje numatoma ka 
rinė diktatūra.

MADRIDAS. — Sąjungi
nės tautos iš naujo paskel
bė, kad jos pilnai pripažįs
ta Ispanijos neliečiamybę.

Sovietą lakūnai 
sunaikino 150 
vokiečių lėktuvų

LONDONAS, birž. 10. — 
Žiniomis iš Maskvos, rusų 
lakūnai praeitą antradienį 
atakuodami šešis vokiečių 
aerodromus sunaikino 150 
iki 160 priešo lėktuvų, savo 
gi tik 21 prarado.

Be to, 24 vokiečių lėktu
vai numušta kovose Volcho- 
vo fronte, pietrytuose nuo 
Leningrado.

Maskva ignoruoja vokie
čių pranešimus apie dideles 
kautynes vakariniam Kau
kaze. Sako, tenai kol kas 
nieko svarbaus neįvyko.

Pagaliau Maskva komuni 
kate pareiškia, kad Barent 
jūroje nuskandintas vokie
čių transportas, o Baltijos 
jūroje — vienas transpor
tas ir trys patruliniai lai
vai.

Aliu saloje japonai 
masiniai išsižudė

CORIES LAKE, Attu, 
birž. 10.—Japonų organizuo 
tas priešinimasis šioje sa
loje griuvo gegužės 30 d. 
Išlikę gyvi japonai ėmė ma
siniai žudytis rankinėmis 
granatomis, kad nepakliūti 
nelaisvėn, šimtai jų išsižu
dė. žudėsi kareiviai ir civi
liniai.
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BERNAS, Šveicarija, 
birž. 10.—Italijai šiandie 
prasidėjo ketvirtieji karo 
metai. Podraug su tuo ima 
vis smarkiau irti gyventojų 
(tautos) santykiai su Mus
solinio fašistų partija. Ne
paisant gresiančios sąjun
gininkų invazijos, nesutiki
mai didėja.

Žiniomis iš Italijos, kilu
sių nesutikimų negalima ig 
noruoti. Fašistų partijos 
priešai, kurie pirmiau buve 
užsidarę, kad išvengti fa
šistų atkeršto, šiandie jau 
nebijo Mussolinio partijos 
galybių ir pakyla atvirai 
reikšti savo nepasitenkini
mo.

Profesorius dirba 
municijos fabrike

LONDONAS (ONA). — tais ir naciais, lcurie Italiją

Iškeliama aikštėn, kad bu
vęs lenkų ministrų kabine
to narys prof. Stanislaw 
Stronski kažkur Anglijoje 
dirba britų municijos fab
rike.

Prof. Stronski, kurs gen. 
Sikorskio tremtinės vyriau
sybės kabinete buvo infor
macijų ministru, per savai
tę uždirba 70 šilingų (apie 
14 dol.)< Praeito kovo mė
nesį jis apleido kabinetą, 
kai lenkų vyriausybės san
tykiai su rusais suiro.

Prof. Stronski yra karš
tas šalininkas plano po karo 
sudaryti visų rytinės Euro
pos valstybių didelę federa
ciją, kuri apimtų visus kraš 
tus nuo Baltijos iki Juodo
sios, jūrių, tarp Vokietijos 
ir Rusijos. Jis pats daug 
darbuojasi, kad po karo tas 
planas būtų vykdomas. s

Prieš karą jis buvo laik
raščio Kurjer Warszawski 
redaktorius.

Attu invazijos vadas 
paaukštintas

WASHINGTON, birž. 10. 
— Prezidentas Rooseveltas 
viceadmirolo rangon pakė
lė rearadmirolą Thomas C. 
Kinkaid, laivyno operacijų 
vadą užimant » Attu salą, 
Aleutians.

Kinkaid jau seniau pasi
žymėjęs kovose su japonais 
Coral jūroje ir Solomons.

CHUNGKING. — Kinų 
kariuomenė vis dar blaško 
japonų armijos grupes Yan 
gtze paupiu.

Iš anksto galima numaty
ti, kad toks stovis palaužia 
Italijos atsparumą šiame 
kare ir krašte numatomas 
sąmyšis, kai sąjungininkų 
jėgos užtels prieš Italiją.

Yra žinių, kad toksai sto
vis Italijoje ilgiau nebus 
pakenčiamas. Spėjama, kad 
karalius Viktoras Emman- 
uelis, kurs visados buvo 
priešingas Italijos įsivėli
mams į karus, išleis atsi
šaukimą į tautą, kad ji bur
tus! aplink Savoy (kara
liaus) namus. Sakoma, tau
ta palankiai priims tą atsi
šaukimą.

Kai tas įvyks, fašistų par 
tijai bus parašytas mirties 
dekretas. Nei Mussolini, nei 
jo pataikūnai negaus pro
gos prieš tautą pakelti ran
kos. Ir tada Italija gal gaus 
progos nusikratyti fašis

įtraukė pavojun. Gal tada 
Italija viešai pasisakys, 
kad jai gana kariauti, kad
ji sąjungininkams pasiduo-*
da.

Tačiau yra baimės, kad 
italai fašistai bendrai su 
vokiečiais naciais bandys 
įkalinti patį karalių. Tautai 
to būtų per daug. Tas pa
greitintų Mussolinio režimo 
griuvimą.

Italijos išleistam komuni
kate pažymima, kad nuo 
1940 m. birželio 10 d. iki 
1943 m. balandžio 30 d. Ita
lijos karo jėgos įėmus armi 
ją, laivyną ir oro jėgas, tu
rėjo 46,153 nukautųjų ir 
113,736 sužeistųjų. Gi ne
laisvėn pakliuvusiųjų būsią 
daugiau kaip pusė milijono 
vyrų.

Yra žinių, kad Italijos 
aviacija yra beveik sukliu
rusi.

Gen. von Arnim 
yra ligoninėje

LONDONAS, birž. 10. — 
Patirta, kad Tunisijoje ka
ro nelaisvėn paimtas vy
riausias ašies vadas vokie
čių gen. Jurgen von Amim, 
kurs atvežtas Anglijon, yra 
ligoninėje. Britų gydytojai 
sako, kad jo vienai kojai 
reikalinga operacija.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite. f 3-člo puslapio “Clas- 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą J vairių, 
>;erai apmokamų darbų!
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Hartford, Conn., lietuvių kronika lūs pasiųsime į lietuvių laik-1 Moterų Komitetas užrašinės,

Vieša padėka
Mes, Motiejus ir Agnieška 

žilioniai, šiuo viešai dėko
jam visiems ir visoms, kurie 
mus linksmino per ‘surprise 
party’ mūsų 25 metų ve
dybinio jubiliejaus proga. 
Pirmiausiai Labeckienei, Go- 
berienei, Kavaliauskienei ir 
Čebatorienei ir visiems, ku
rie joms pagelbėjo; D. Jan
kauskaitei, J. Maciuškaitei 
ir Matui Kripui už lietuviš
kas dainas; kunigams, kal
bėtojams, Ridikienei, Servie- 
nei, A. žilioniui, čehatorie- 
nei, Alabauskienei, Radzevi
čienei, K. Žilioniui, Goberie- 
nei, Labeckienei, varg. Jus
tui Balsiui. Visiems ir vi
joms už linkėjimus ir dova
ną.

Mot. ir Agnieška žilioniai

Seserų Pranciškiečių 
rėmėjų darbuotė

Seselių Pranciškiečių rė
mėjų skyrius surengė jų nau 
dai arbatėlę, į kurią atsilan
kė būrelis rėmėjų.

Gerai daro lietuviai-ės, ku
rie remia sesutes Pranciš- 
kietes, nes jos yra pilniau
siai atsidavusios lietuviams, 
ypatingai vaikučiams. Toks 
darbas yra brangus. Seselės 
atlieka kilnų darbą parapi
joje ir, ačiū joms, mūsų vai
kučiai išmoksta lietuvių kai- 
bos, dainų ir meno. Jaunimo 
ateitis daug priklauso nuo 
mokytojų seselių.

Iš lietuvių kareivių 
gyvenimo

Pastaruoju laiku matėsi 
šie kareiviai: marynas Ga- 
liskis, serg. Ignas Rūkas iš 
Boston, Įeit. Tadas Spelis iš 
Floridos.

Dantistas A. Povilonis iš
vyko į kariuomenę. Kaipo 
profesionalas, pakeltas į lei
tenanto laipsnį. Geriausios 
kloties!

Šių kareivių ir jūreivių

rašty ‘The Hartford Times’: 
Tech. Sergt., Jonas C. Hol
lack (Aleksa) ir Corp. Pra
nas C. Hollack (Aleksa). A- 
bu iš Windsor, Conn.

William F. Žukauskas ran
das Camp Peary, Virginia, 
Navy’s Construction Batta- 
lion Base. Jis yra “mail 
derk”, nes prieš išvykda
mas į kariuomenę Hartfor
de buvo 4 ‘ mail carrier’ ’. 
Džiaugiasi nauju gyvenimu. 
Jo žmona buvusi Elena Vili- 
maitytė iš Windsor.

Sergt. Edvardas V. Poška 
yra Air Force Unit kur nors 
Indijoje. Jo tėvai gyvena 
prie Sąuire St.

Benediktas Vaitkus, se- 
cond c 1 a s s petty officer, 
pats įsirašė. Baigęs parapi
jos mokyklą ir Hartford 
High School. Dabar yra ja
ponų nelaisvėj Filipinuose. 
Ilgai buvo žinomas kaipo 
“missing”, bet vėliausia gau 
ta žinia, kad japonai paėmė 
jį nelaisvėn.

Valerija Kaunietytė yra 
pirmininkė lietuvių vietos 
Raudonojo Kryžiaus viene
to, ki»ris smarkiai veikia ir 
dabar pasiryžęs aūkoriris iš 
Hartfordo ir apylinkės lietu
vių įgyti Blcod Donor’s au
tomobilių. Tikimės, kad lie
tuviai sukels $1,200 nupir
kimui automobiliaus.

rasčius. Būtų labai gerai, 
kad visi tėvai įteiktų savo 
vaikų kareivių fotografijas.

Birželio 10 d., rodos, su
kanka. kun. Benediktui Gau- 
ronskui 10 metų kunigystės. 
Jis yra labai gerai žinomas 
hartfordiečiams.

o Lietuvių Radijo vedėja 
Antanaitienė išduos bonus.

Tą pačią dieną, birželio 
13, 3:39 vai. popiet bus di
džiulis lietuvių susirinkimas 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Bus prakalbos, rodomi 
judamieji paveikslai ir kito
kia pramcga. Visi lietuviai 
čia irgi bus raginami dau-

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

TRU-VISION OPTICAL CO. į
DR. M. VVEINE, O.D. įįį

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

DR. S. WEINE, O.D.

Stasio Bako vadovybėje giau nupirkti bonų. 
grupė scenos mėgėjų davė 
puikią programą mokyklos 
salėje. Gaila tik, kad nedaug 
publikos atsilankė. Progra
mą manoma pakartoti ru
denį, arba žiemą.

Parapijos piknikas bus 
birželio 27 d. B.us, gal, kiek 
keblumo su nuvažiavimu. Už 
tai klebonas ragina visus 
įsigyti dovanų tikietųs ir 
juos platinti. Daug išdalinta, 
bet dar daug liko. Tikietų 
gajima gauti klebonijoje.

Kas negalės pats daly. 
vauti, tegul paragina savo 
draugus ir pažįstamus. Bo
nų reikalu galima paskam
binti telefonu Komiteto pir
mininkui Juozui Kavalaus- 
kui. Jis atvyks ir priims už
sakymą ir įteiks boną.

Southiečiai turi parodyti 
tą dieną, kad jie daugiausiai 
išpirko karo bonų lietuvių 
vardu bomberiui nupirkti.

Karo Bonų Komiteto pir
mininkas J. Kavalauskas

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MI A U S1AS •
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimų
Muzikališkų lnstrumntų, 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 — WATC1IMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

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

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

•vi

LIETUVIAI DAKTARAI

Šv. Juozapo bažnyčios, Po
ąuonock, buvo rededikacija, 
kurią atliko vyskupas Mc- 
Auliffe. Kun. Kripas laikė 
šv. Mišias, o kun. Morkū
nas pasakė lietuvių kalboj 
gražų pamokslą. Seniau iš 
Poąuonock atvažįuo d a v '4j 
daug lietuvių į mūsų baž 1 
nyčią Hartford. Dabar re
tai kada matosi lietuvių iŠ zvaigimo, akių aptemimo, nervuo- 

I tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
ten. | n trumparegystę ir toliregystę.

Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da-

DR. VAITUSH, OIT
LIFTTVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optonąetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,

Sveikinam Juozą ir Ievą 
Lakūnas Jurgis Pranaitis . Povilonius,- kurie šį mėnesį

pasižymėjęs kaipo pirmas 
lėktuvų inspektorius šioje a- 
pylinkėje. Kuklus ir lietuviš
kai kalba. Dabar gyvena 
Njewingtone.

švenčia 25 metų vedybų su
kaktuves. Viena jų duktė 
mokinasi Mt. St, Joseph’s a- 
kademijoje, o aunu® — semi
narijoj. < Koresp.

romas su elektra parodančia me
tisus įay klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitateeznea. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vok. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atttalaų- 
aaos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
<712 South Ashland Ar.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
v ,

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet,

TeL YARda 9246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tb Street

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: U-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. RACKUS
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 CHIRURGAI? 

1729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, III

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki a:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Pasimatę! su Hartford |(ar0 g0Į)|J VaiUS 
Times” redaktorium, auta- v 
rėm, kad visi tėvai, kurių 
vaikai ar dukterys tarnau
ja kariuomenėje arba kitoj 
kurioj karo tarnyboj, jeigu 
nori jų fotografijas įdėti į 
“Hartford Times” turi nu
nešti į redakciją. Fotografi
ja turi būti aiški. Nieko ne

7

kainuos. Laikraštis įdės dy- 
fotografijos tilpo vietos laik kai. Paskui mes tuos paveiks

Philadelphia, Pa. — Karo 
Bonų pardavinėjimo vajus 
bus birželio 13 d. Benai bus 
parduodami nuo ryto 8 vai. 
šv. Kazimiero bažnyčios 
kambariuose. Kiekvienas at
ėjęs į bažnyčią galės užeiti 
ir nusipirkti boną. Bonai 
bus išduodami vietoj. Para
pijos Bonų Pardavinėjimo

Jaunuoliai, kurie nenrtimami 
karo aviacijos skyrt’- iš priežas
ties spalvų neregėjimu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 1 
RATA

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — BEMONTAVIMUI ABBA BEFINANSAVIMUI

Mm
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PBOG4 DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO BATOMS.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO tų
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 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Telefonas ILEAllock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 321U 
Rez. Tek LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KRDse 2868 

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

SaitmarlieniH.ia imgal HiiaiMi.nnią

.-s . J
Ar Skauda Kojas ?

0U1CK RELItF Wilhkew METHOH
Loek’z New Way BunioiHudueer 

. —rooz for Corns and Calluset__

SHOES t--- 25c"

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

WOLk STLDIO
1945 West 35* Street

'/Ae Tfo/es/

\DVANCED PHOTOGRAPHY 

l.()W£ST POSSIRLE PR1CES

PHONE LAFAYETTE 2813

»>/z

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
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 I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CAI.UMJST «U8 Jo*. M. Mozeris, Sec’y. S2M 80. HALSTKD SI.

" .' U’PAl EARMIMGS

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia —- 

RYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris —• 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti neraųylala 
pakinkliam. Gy
venkit lluod nuo 
patrūkimo fctdoa.

— 8PEOIAL1 — 
Iškirpkite š| skelbimą ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų talko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANK6TIMM4 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą. 

NĖRA KO GERESNIU UŽ

Creator of Curiom Appliances for 37 yra
3fl 8. STATE, RM. »10, STA. 41«8 
Daily 10 a m. ’Tll 8; Man., Frl. ’Tll • P.M. 

Helnrdey ’Tll 1, Suday * te A

flla yra opeolaUa garsinimo bandymą. Ir 
dobus kito*. lalkratčluooe. Taipgi, tla 
paalūlymas nebus atkartota*.

Tik viena poro aktų visam gy
venimui. Saugokit* jas, leisdami 
ltegsamlnuoti jas modernlikĮausta 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali suteikti.
SS METAI PATYRIMO

akinių, kurte pašalina 
aklų įtempimų. ..

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

OPTOMEl RIMTAI 
1801. So. Ashland Aveniu 

Kamšąs ia-tcs
Netonaai OAKAL MIS. Ctacaga 

OFISO VALAKUOS: 
Kasdien a. m. Utį t:«S g. m. 

Tredlad. 1» Mtad. a. m.
T=M » a.

Ofiio teL VTRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais paga: suuutį

T«L YARda 5921.
Rm.: KJENvvood 6107..

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Tel OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
’ Tel. REPublic 7868 

*
TeL OANal 0257

Ros. tel.: PROspoct 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesiau Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

A iki O vai. vakaru.

PIKNIKAS PRAUGO FOURTH OF JULY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

ERGMAN
i
i

(Prie 24th St. ir Dešplaines |į 
Avė.) — No. Riverside, III.

Galima labai patogiai ir greitai nuvažiuoti į Bergman s Grove ne tik automobiliais, bet taipgi ir gatvekariais ir "L" traukiniais.
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Teikia pagalba
New York. — Per viene

rius metus 19,000 šv. Vin
cento draugijos narių ap
lankė 372,000 kartus varg
šus ir suteikė reikalingą pa
galbą neturtingiems $2,000,- 
000. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra 2,500 drau
gijos konferencijų^

REMKITE “DRAUGĄ”

HELP HANTED — VYRAI HELP 1VANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS" HELP WANTKP 
ADVERTISING DEPARTMEŠT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-S48U

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

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

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. 661 h St.

Marjorie Jonės, stenogra- 
fistė, New Kensington, Pa., 
nustebo, kai jai valdžia pri
siuntė taksų bilą dėl $10,- 
000,089.25, kada jos taksų 
bila yra mažesnė, negu šim
tas dolerių.

A. t

GARY, IND.
Atmoka skolas

Šiuo metu mūsų parapi
jos vadovybė atmoka $500 
parapijos skolos. Vėliau bus 
atmokėta dar daugiau. Pa
rapija deda pastangų ma
žinti skolą.

Mokslo metų baigimo 
programa

Sekmadienį, birželio 6 d. 
seselių pastangomis buvo 
suruošta puiki mokyklos 
mokslo metų baigimo proga 
programa. Parapijos svetai
nėje ir, parapijos naudai. J 
parengimą atsilankė daug 
žmonių. Vaikučiai puikiai 
atliko savo roles ir visuo
menę patenkino gražiu lo
šimu.

Piknikas
Sekmadienį, birželio 13 d. 

mūsų parapijos choras ruo
šia pikniką parapijos dar
že. Tai pirmutinis piknikas 
šį sezoną. Mary* Radis yra 
gabi choro vedėja ir dėl to 
choras visur gražiai pasi
rodo. Tikimės, kad visuo
menė parems jų pikniką.

Korespondentė

ELENA NASVITIENfi 
(po tėvais BriedeUnkė)

Gyveno 3208 S. Lowe Avė. 
Mirė BlrŽ. 9 d. 1948 m., 6:30 
vai. vakare, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskričio. Namaksčių 
parapijos, Pabalčių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime:
2 sūnus Jurgi ir Gorp. Juoza
pą. (U.S. Army): 3 pusbrolius 
Juozapa, Antaną ir William 
Priedelius ir kitas gimines 
Amerikoje. Lietuvoje paliko 
tėveli Pranciškų: brolj Jurgi;
3 seseris Rozaliją. Moniką ir 
Petronėlę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės jvvks šeštadienį, 
Birž. 12 d. 1943 m. Iš koply
čios 8:80 vai. ryto bus atly
dėta | Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnal, Pusbroliai
ir Giminėj.

Laid. direktorius: Mažeika 
ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
IsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI

2742 W. 36TH PLACE ,

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis:'
NATIONAL CARLOADING OORP.

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

REIKIA GALVIJŲ BUČERIŲ, ku
rie vyktų J Wichita, Kansas, Slder, 
Legger, Gutter, taipgi PORK BU- 
ČERIŲ dėl Chicagos. Jeigu užtnte- 
resuoti pašaukit LAPAYETTE 2627. 

GVGGENHEIM PACKING CO. 
37th & Iron Sts.

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGĘWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

534# Sheridan Rd.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA

TIKRAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

LATHE HANDS
Patyrusių. Netoli vidurmlesčlo. 
Aukščiausia mokestis. Telefonas 
Monroe 9181.

BLOMFELDT RAPP & CO.
108 N. Jefferson St.

REIKIA
Moterų Dirbti

'Už Džianitores
Dirbti Naktimis

SVARBI KARO PRAMONE 

ATSIŠAUKITE

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

3000 W. 51st ST.

DIRBTUVĖS 
MERGINŲ IR MOTERŲ

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

2520 Quarry St.
(3 blokai j vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

PLATING ROOM 
DARBININKŲ

Vyrų ir Vaikinų. Patyrusių ar ne
patyrusių. CHROME-RITE CO.

4534 W. North Avė.

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

Kreipkitės i Personnel Ofisą
TAYLOR FORGE 
& PIPE WORKS

1409 S. Cicero Avė. i

PORK TRIMMERS 
Bučerių, Sausage Linkers, Raikytų 
Lašinių Pakuotojos. Reikia patyru
sių. Gera mokestis.

VVILLIAM DAVIES CO.
4101 S. Union Avė.

ABELNŲ 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.

REIKIA DARBININKŲ
Dirbti didelėje wholesale žuvų 
pardavimo įstaigoj. $36.00 į savai
tę. Valandos nuo 8 ryto iki 5 po
piet. Pastovus darbas. Kreipkitės 
prie Mr. Smith.

FRED WILLNER, INC.
659 W. Fulton St.

REIKIA DARBININKŲ
61c į valandą ir viršlaikis. 
Laikas ir pusė už Viršlaiki.

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

Lietuvių "I am an 
American" diena

Lietuvių Demokratų Ly
gos susirinkime nutarta 
rengti tautą keliančią “I 
Am An American” dieną, 
kad lietuviai galėtų pasiro
dyti kaip ir kitos tautos, o, 
gal, dar ir geriau.

Kadangi lietuviai tokio < 
parengimo dar neturėjo, tai 
lygos valdyba ir rengimo 
komisija nutarė prašyti vi
suomenės pritarimo, šis pa
rengimas nebus politiškas, 
bet tautinis ir žmonės įvai
rių pažiūrų galės dalyvau
ti. Pirmininkas Al. Kums- 
kis pranešė, kad dalyvaus 
laikraščių redaktoriai: dr. 
P. Grigaitis, L. šimutis, M. 
Vaidyla, P. šaltimiero ra- 
dio grupė, Dariaus-Girėno 
legijono postas su savo R. 
O. T. C. grupe, keli chorai, 
miesto mayoras. Bus gera 
muzika šokiams. Tikietai 
jau pradėta platinti koloni
jose dykai. Tai įvyks birže
lio 27 d., Daniel Ryan’s miš
ke, prie 87-tos ir So. West- 
em Avė. Gatvėkariai prive
ža prie pat vietos.

Koreap. S. Gurskis

ELZBIETA SLATER
Gyveno; 10724 So. LaSalle 

St. Mirė Birž. 9 d. 1943 m., 
8:15 vai. vak., sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Tau
ragės apskričio. Kvėdarnos 
parapijos, Prapimo sode.

Amerikoje išgyveno 42 mt.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Kazimierą; 3 sūnus Ka
zimierą jo moterj Sarah, Lud- 
viką ir Pranciškų (abu U. S. 
Armv): 4 dukteris Petronėlę 
Giuglar, Margaret Ryder, He- 
len Badie ir Ida Sarto ir jų 
šeimas; 10 anūkų ir vieną 
pro-anuką, ir daug kitų gimi
nių'. ' draugų It pažįstamų 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas L. Bu
kausko koplyčioje, 10821 So. 
Michigan Avė.

Laidotuvės |vyks šeštadienj, 
Birž. 12 d. 1943 m. Iš koply
čios 9:00 vai. ryto bus atly
dėta ) Visų šventų parapijos 
bažnyčią, ’ kurioje (vyks gedu - 
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta | šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Simai, 
Marti, Dukterys Anūkai

ir Giminės.
Laid. direk. L. Bukauskas. 

Telefonas PULlman 9661.

Platink ^įdomiausią dien

raštį “Draugas”.
r^=

t
STANISLOVAS

AUŠKALNIS
Gyveno 4609 S H^riritate av. 
Mirė birž. 10 d., 1948, 12:45 
vai popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žvengiu parap., 
Gulblšktų kaimo.

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Paliko dideliam*) nuliūdime

rj Sofija Jaklmaieklenę, 
ftvogerj Jurg| ir Jų šeima, 8 
brolius Petrą, brolienę Oną, 
Juozapą, Jų šeimas Ir Antaną, 
pusseserę Domicėlę Vaičikaus
kienę, Jos šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų, 
o Lietuvoje rallko teserj ir 
jos šeimą.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4606 So. 
Hermltage Avė.

I-aldotuvės |vyks plrmsd — 
birž. 14 d. iš kopi člos 8:80 
vai. ryto bus atlydėtas t šv. 
Krvžlaus parap. bažnyčią, ku
rioje )vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus' nulydėtas J iv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiams visus 
gimines .draugus Ir pažĮsfamuz 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Sesuo, fivogcrls, Bro
liai, Brolienė Ir kiti Giminės. 

Lsldotuvlų Direktorius John
F. Eudeikls, Tel. Yards 1741

VYRŲ, 40 iki 55 metų amžiaus. — 
Patyrimas pageidaujama, bet ne
svarbu. Darbai prie Proof presų. 
Gera mokestis, laikas ir pusė už 
suvirš 40 valandų. Matykite Mr. 
Roth. J. M. BUNDSCHO, INC. 

65 E. South Water St.

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti “Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At- 
sišaukit tuojau. 4

VAIKINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

Pastovūs darbai. Laikas ir pusė 
už viršlaikį.

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

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir nakt| šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. Slst STREET

CENTRAL STEEL
& WIRE CO.

STIPRIŲ 
MOTERŲ ’

55c į Valandą

Laikas ir pusė mokama už 

viršlaikį virs 40 valandų.

Loduoti Ir 
Iškrauti Lentas

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Turi Būti Uolios Darbininkės

EDWARD HINES 
LUMBER CO.
2431 S. VVOLCOTT

MERGINOS
IR

MOTERYS
lūs

Galit Padėti Mums 
Laimėt Šį Karą

ATSIŠAUKIT DABAR

SVARBŪS KARO DARBAI

ŠVIESIOS, SVEIKOS IR 
MALONIOS DARBO 

APLINKYBĖS

IŠMOKIT LENGVUS 
PRECISION SHOP DARBUS

CAFETERIA

NAUJOS MAŠINOS

PILNI NURODYMAI 
LAIKE MOKINIMO

PROGA 
ĮSIDIRBIMO 

IR GERA MOKESTIS

DRAUGO RASTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

Atida Lietuviams!

Budriko Didelė) Krautuvė) Randasi 4- 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių,

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

atrinkimui. 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. BIIDRK, toeorporated
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Halsted St Tel. Calumet 7237
i

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.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera ųpokestts Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

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

50 PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
SPOT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 48 vai. savaitėje 
minlmum.

JAMES METAL PRODUCTS CO. Ine. 
292# N. Oakley Avė.

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

EDOEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

MAŠINŲ

OPERATORIAIs ./

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill
Vertlcal ir Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

HELP W ANTRI) — MOTERYS

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

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Michigan 
----------------------------- :---------------------------

=^>' SKAITYKITE “DRAUGĄ’

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

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

M. BORN * CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsis.

DIRBANČIOS PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEATSIŠAUKIT 

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

EMPLOYMENT OFISAS 
5219 S. VVESTERN BLVD.

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet. 

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. 396.00 J mė
nesi. Atsišaukite 1 Timekeeper’s ofl-

EDGEWATER BEACH HOTEL 
534# Sheridan Rd. ... —

100 MOTERŲ 
18 IKI 40 

Prie Dirbtuvės Darbu 

100% Defense Dirbtuvė 
63c į vai. pradedant

Pastovūs Darbai 
Laikas Ir Pusė už Viršlaikį 

Virš 40 Valandų.

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP. 
6700 S. LECLAIRE

MOTERŲ■ . ir

MERGINŲ
DIRBTUVĖS DARBAI 
100% KARO DARBAI

PERGALEI• /
Abelni lengvi dirbtuvės darbai. 

Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Puikios darbo sąlygos.

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

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

PARDAVĖJŲ MERGINŲ 
KEPYKLOJE

Reikia. Gera mokestis ir valgis. 
Sekmadieniais nereikia dirbtu 

Kreipkitės prie Mrs. Crawford.

EITEL BAKERY
130 S. Clark St.

Tie verti atmiutmo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

P&ragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

MERGINA KRAUTUVĖJE 
Reikalinga. Moteris dirbti krautu
vėje ir kepykloje. 20 Iki 35 metų 
amžiaus. 325.00 J savaitę.

TEL.: HEMLOCK 2477.

vyrai ir Moterys

KARINIŲ DARBŲ DIRBTUVEI
Reikia Vyrų ir Moterų dirbti Shlp- 
plng rūme ir dirbtuvėle. Pastovūs 
darbai, viršlaikis. PERFECTION 
TOOL & METAL. HEAT TREAT- 
INO CO.—1768 W. HUBBARI) ST.

Turtingiausios
valstybės
mineralais
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse turtingiausios mine
ralais yra sekančios valsty
bės : Pennsylvania užima 
pirmą vietą, California — 
antrą, Oklahoma — trečią, 
Tesąs — ketvirtą.

Keturių lapų 
dobilas

Vienintelis pasaulyje ūk 
kuriame auginama. ketui 
lapelių dobilai, randasi I 
narnos kanalo zonoje.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikšta

bonus. Jie pasiūlo savo investmento propoziciją ir kau
lija bortus, pažadėdami aštuntą ar net didesnį procentą.

D61 to labai gerai daro tie dirbtuvių vedėjai ir Bet- 
ter Business biurai, kad pradėjo savo darbininkus ir 
bendrai visuomenę perspėti, kad nesiduotų rakieterių 
prigaunami, netikėtų jų pažadams, bet U. S. karo bo
nus laikytų, nes jų vertė visais atžvilgiais yra labai
di4e1*- • •••- H.^asui

Mūsų skaitytojai taip pat turėtų kreipti į tai savo 
dėmesį. Jie turėtų perspėti savo draugus ir kaimynus 
nepasiduoti visokiems išnaudotojams, bet laikyti nu
pirktas U. S. ka.ro bonus saugioje vietoje, kolektuoti 
iš Dėdės Šamo nuošimčius ir laukti jų prinokimo.

kumpai
O F/

A . f

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, jei ne- . Lietuves okupacijos sukaktis 
praioma tai padaryti ir neprisiunUataa tam tikslui palto lenkių. ’ *
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus
raitus ir ypač korespondencija* sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų pražome ralytl trumpai h- ailMai (jei gsflima, Miotnaja Ina- 
Iinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraltin ne
dedamos. t

Entered as second-Class Metter March 31. 1916 at Chlcago, IR 
Under the Act of March 3, 1379-

Birželio 14 d. Anglijos Darbo Partija pradės savo 
metinę konvenciją.

Toji konvencija nedaug tėtuti panašumo jį Amerikos 
politinių partijų konvencijas, nes joj nenominuojami 
kandidatai, bet tik suformuojama politinio nusista
tymo linija. '

Šiuo atžvilgiu anglų Darbo Partijos Šių metų kon
vencija bus tuo pažymėtina, kad ji susidurs su klau
simu, ar komunistus priimti į savo tarpų, ar ne. Mat, 
komunistai griežtai reikalauja, kad juos Darbo Par
tija priimtų.

Birželio mėn. 15 d. sueina treji metai, kai Sovietų 
Rusijos raudonoji armija okupavo Lietuvą ir prismau
gė jos nepriklausomybę. Birželio 21 d. sueina dveji 
metai, kai Lietuvą užgrobė Vokietijos naciai ir ją lig 
pat šiol išnaudoja, kankina, naikindami jos religines, 
tautines ir kultūrines brangenybes, įkalindami ir net 
žudydami geriausius mūsų tautos sūnus.

Kadangi Sovietų Rusija šiandien yra Amerikos ir 
Anglijos sąjungininkė ir Lietuva yra ne be jos, bet 
Vdkietijos okupacijoj, mums reikia atitinkamu būdu 
minėti antrąją —- nacių okupaciją.

Kokia nuotaika turėtų eiti šis minėjimas, berods, čia 
nurodinėti nėra reikalo. Kiekvienas doras lietuvis pui
kiai žino, kad griežčiausiu būdu reikia smerkti nacių 
kruvinus darbus Lietuvoje ir kituose jų okupuotuose 
kraštuose; didinti ir stiprinti Amerikos ir jungtinių 
tautų karo pastangas, kad greičiau nacių siaubui spran
das būtų nusuktas; atnaujinti ryžtingumą visu griež
tumu stovėti už laisvos, demokratiškos ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymą, pasisakant, kad lietuvių 
tauta atmeta bet kokios rūšies “globą”, ar ji būtų

Prieš apie pora savaičių partijos ceritralinis komi- vokiečių nacių, ar rusų.bolševikų, ar lenkų.

mitetas savo atsakyme pažymėjo: ‘‘‘Jei formaliai ko
munistų partija ir prisiektų ištikimybę Darbo Parti
jai, visvien nėra. istoriško įrodymo, kad ji nori būti 
ištikima. Visi įrodymai kalba priešingai/’

šis pareiškimas brituose sugėlė nemažą sensaciją. 
Tačiau, garttotnis žhjiomfs/žmglų darbininkų •eilėse esa
ma dar didesnio ir griežtesnio nusistatymo prieš ko
munistus, negu aname darbo partijos atsakyme pasa
kyta. ‘

Sąmoningi anglai darbininkai jokiu būdu negali už
miršti anų laikų, kuomet komunistų partija vedė stip
rią ir šlykščią kampaniją prieš “imperiaflidtinį karą”. 
Net Savo krašto, Anglijos, Vyriausybę, komunistai va
dino imperialistišrka dėl to, kad ji vedė -karą prieš Hit
lerį. Tai buvo, Žinoma, prieš 1941 m. birželio mėnesį, 
kuomet Hitleris užpuolė Sovietų Rusiją.

Yra davinių manyti, kad ir savo metinėj konvenci
joj Darbo Partija nesutiks, kad fcomutSrtų partija su 
ja afilijuotus.

U. S. toro borai - mugirasias imostmentas

Virš 26,000,000 darbininkų kas mėnuo išperka U. S. 
karo bonų maždaug už keturis šimtus milijonų. 'Šie 
darbininkai savo laisva Valia sutiko, kad mokestis if£ 
bodus būtų atskaitytas iš jų algos. Bet jų dauguma 
ir be dirbtuvių tarpininkavimo gana daug U. S. karo 
bortų išperka.

Bonai pirmoje vietoje yra perkami atsižvelgiant į 
didį reikalą. Kraštas yra kare. Amerikos kariuomenės 
daliniai yra pasiųsti į veik visus kontinentus. Viso ka
riuomenėj yra apie aštuoni milijonai vyrų. Vyriausybė 
turi aprūpinti visus kariuomenės reikalavimus, kurie 
siekia milžiniškas pinigų sumas. Be to, Visiems sąjun
gininkams reikia pristatyti dideli kiekiai karo pabūk
lų. Atsižvelgiant į tą visa, juo daugiau U. S. karo bonų 
nupirksime, juo greičiau pergalės sulauksime.

Tuo pačiu kartu reikia neužmiršti, kad bonus per
kame dar ir kitu išrokavhflu. Savo sunkiai uždirbtus 
dolerius dedame į saugiausią pasauly banką — U. -S. 
Treasury ir gauname, palyginti, gerus procentus. Vi
si, juk, gerai nusimanome, kad pinigai įdėti į D. S. 
karo bonus — yra saugiausiai investuoti. Saugesnio 
investmento pasauly nėra.

Padarę šias kėlias pastabas, norime pažymėti dar 
vieną labai svarbų dalyką. -*aesaas»

Spaudoje pastebime, o gal <ne vienas iš mūsų asme
niškai jau turėjome progos patirti, kad jau atsiranda 
visokios rūšies rakieterių — išnaudotojų, kurte yra 
■ucksrę gudrius planus iš U. 8. karo bonų sau didelius 
turtus ankrnuti. To tipo “bfemicritti” pradeda Įtikinėti 
įmonėms,. kad, girdi, po dešimties metų vargu bos Iš
mokamas žadėtas procentas už investuotus pinigus į

. . r.M'įrj’ r • '
Lietuvos okupacijos"minėjime reiktų.pasistengti kiek 

galint ėangiaii U. S.toari bonų ir ženklų parduoti, nes 
tai yra vienas iš pačių praktiškiausių būdų padėti Lie
tuvai nusikratyti okupantų ir atstatyti laisvę ir ne
priklausomybę.

SPAUDOS APŽVALGAl

Žodžius tori sddi darbai
“Amerika” rašo:

‘ ‘Stalino nauji pareiškimai įgytų visai kitokios ver
tės, jei Sovietų valdžia paskelbtų, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija neskaitomos sovietinėmis respubliko
mis, kad 1940 metų birželio 14 d. ultimatumas at
šaukiamas, kad/Sovietų Sąjunga pilnai pagerbs 1920 
ir 1926 metų sutartis su Lietuva. Ar tai sunku pa
daryti?

“Rusijoje, kur nors išbarstyti, yra beveik visi pas
kutinės laievos Lietuvos vyriausybės nariai. Ten yra 
buvęs respublikos prezidentas Al. Stulginskis, keli 
buvę ministeriai pirmininkai, visa eilė valstybinin
kų, įžymių karininkų, krašto švietėjų, finansininkų, 
agronomų, gydytojų, ūkininkų. Ten yra keli tūks
tančiai eilinių dafbininteų, prievarta išgabentų iš 
gimtojo krašto laukų. Kodėl neleisti jiems laisvai 
Susiorganizuoti ir susisiekti su Amerikos lietuviais, 
kurie jiems galėtų pagelbėti maistu, drabužiais, vais
tais? ‘ 4 • .

^‘Štai klausimai. Jei į juos būtų teigiamai atsaky
ta ir pasielgta, tada tikrai būtų galima tikėti, kad 
kominterno panaikinimas reiškia tai, ką Stalinas 
savo laiške anglų spaudos atstovui nurodė.”

P. P. c.

Pulkininkas Carlo Romu
lo, Gen. MacArtbur pagel- 
bininka3 Filipinuose, pasir- 
koja apie vieną atsitikimą 
Bataan saloje. Jis pasakoja, 
kad vienoje ligoninėje buvo 
suguldyta .apie 200 asmenų 
kai japonai pradėjo bom
barduoti ją. Bombardavi
mas buvo gana ilgokas ir 
visur' siautė panika. Bet vie
noje ligoninės dalyje atsi
stojo kunigas kapelionas ir 
garsiai pradėjo kalbėti “Tė
ve mūsų”. Pačioje pradžio
je botmbors skeveldra jam 
pataikė į galvą, bet jis vis 
tiek tęsė toliau savo maldą 
ir visi ten buvusieji gydy
tojai ir slaugės greitai su
klupo ant kelių ir meldėsi. 
Ir staiga visa panika susto
jo, nors bombardavimas vis 
nesiliovė. Kunigas ten sto
vėjo lyg Kristus tildant jū
ras.

•
Rašytojas Cecil Brovvn pa 

sakoja apie karo laivo “Re- 
pulse’ ’ skendimą. Visame 
laive kai pradėjo eksploduo- 
ti amunicija, įvyko panika. 
Vieni kareiviai šoko į van
denį, bet dąžnai nepataikė 
ir susidaužė į laivo denį ar 
į šoną: kiti, kentėdami žaiz
dų skausmą, bėginėjo kaip 
pamišę, nes laivas buvo pu
siau pakrypęs į vandenį. Ta
me mišinyje prie vienos pa
trankos matėsi kunigas ir 
sužeistas jūrininkas, bemirš 
tąs. Kunigas kapelionas ra
miai jam teikė paskutinį pa
tarnavimą. (Redak. pasta
ba. Iki šiol 59 kapelionai žu
vo kovose).

f/1*- J||h>

Vyskupai ir Uetow
“Liet. žinios” rašo:

“Kunigų Vienybei rūpinantis Amerikos Katalikų 
Vyskupai jau yra Išleidę kelėtą Lietuvai prielankių 
ganytojiškų raštų ir kelis kartus, po kelias dešimtis 
tūkstančių, sušelpę Lietuvą.

“Pereitą sekmadienį Pittsburgho vyskupui lankan
tis Šv. Kazimiero parapijos auksinio jubiliejaus iškil
mėse, šių eilučių autorius turėjo progos pasikalbėti 
su vyskupu ir Lietuvą liečiančiais klausimais.

J. E. vyskupas M. G. Boyle parodė didelį susldomė- 
jimą Llrtavo, kaipo katalikų šaMes likimu ir visa šir
dimi linki jai laisvės ir nepriklausomybės. Ta proga, 
vyskupas pasidžiaugė kai kuriais Anglijoje Išeinan
čiais žurnalais, kurie užsistoja už Lietuvą ir Lenki
ją ir išreiškė mintį, kad paltys lietuviai turėtų dau
giau literatūros anglų kalba išleisti.”

;(“Draugas”, 1918 met., 
birželio 11 d.)

Lietuvoje bau d ž i a v «... 
Washington, D. C. — Val
stybės departamentas per 
Stockholmą gavo žinių, kad 
Lietuvoje valstiečiams pra
vesta baudžiava. Kiekvienas 
valstietis kas savaitę priva
lo dvi dieni dirbti dvaruose 
be jokio atlyginimo. Tą bau
džiavą ten įvedė Vokietijos 
vyriausybė.

•
Atvažiuoja kun. B. Mik

šys*.. Netrukus į Chicagą at
važiuos kun. D. Mikšys, prieš 
karą buvęs Debeikių klebo
nas. Karui prasidėjus jis bu
vo įstojęs rusų armijon ka
pelionu. Užėmus Rusijos val
džią bolševikams, visi kape
lionai btfvo pašalinti. Paša
lintųjų tarpe buvo ir' kun. 
Mikšys.

Katalikų Vienybė... Bir
želio mėnesio pradžioj Chi- 
cagoje suorganizuota lietu
viškų katalikiškų draugijų 
sąryšis, kuriam duota var
das — Katalikų Vienybė.

Po svietą pasidairius
Italijoj seniau prieš Muso

linį visi drebėdavo, kaip 
apušės lapai. Jei kuris italų 
drįsdavo bent vieną nepalan
kų žodį prieš Musolinį ir 
jo juodmarškinius pasakyti, 
gaudavo geroką dožą ricinos 
išgerti ir priedui dar lazdų 
per nuogus kojų padus.
Dabar čėsai pasikeitė taip, 

kad net burtininkai jau ne
bijo Musolinio ir varažija 
visokį jam smertį ir italų 
tautos ateitį. Viena burti
ninkė, Mussouniui pa3 ją at
silankius, pasakė, kad jis 
mirsiąs iš vakaro prieš di
džiausią Italijos šventę. Du
čė negalėjo niekais atspėti, 
kokia ta didžiausia italų 
šventė. Pagalios jis paklau
sė burtininkės. Ši atsakė:

—Tai bus diena po tavo 
mirties. Ii —J.

Spicpirvirvio Dumkos
Vįenas raudonas vabalas, 

į b’JMirtfftkuarpasikeldamas,' 
“varažija” buk Lietuva bū
tų nuėjusi Rumunijos keliu, 
jei “garbingas” Dekanozo
vas nebūtų Cvirkoms ant 
tankų “laisvės” atvežęs. 
Mums regis, Lietuva būtų 
ne Rumunijos, bet laisvos 
Norvegijos keliu nuėjusi.

Cekoslovakų soc i a 1 i s t o 
Straus mirtį nacių stovyk
loje pranešdamas mūsų bol- 
ševikutis Andrulevičius ra
šė: “vienus socialdemokra
tus naciai žudo”, bet netu
rėjo drąsos mintį baigti: “o 
kitus bolševikai”, (kaip Al- 
terį).

Vienas raudonas vabalas 
aną dieną rašė, būk Stalinas 
dalyvaująs RooseveTto-Cnur- 
chillio konferencijoje “ne fi
ziniai, bet politiniai”, reiš
kia, ne su kūnu, bet su dū
šia. Bet bolševikai juk į dū
šias netiki?

Kai višta kiaušinį padėju
si, bolšeėikų “banga” iš Ta
rybų Lietuvos persispausdi
na tariamą A. Stulginsko 
raštelį ir kudaksi: “ką da
bar laikraščiai sakys?” Na
gi, nieko, tik palinkės Stul
ginskiui gauti šipkortę at
vykti Amerikon, kad čia 
laisvai savo tįkrą mįntį pa- 
VeTKsFų?" B^šėViW^3^H<lai 
pasaulis, kažkodėl nevisai 
tiki. Be to, Stulginskas Sta
lino negyrė.

NAUJOS PATARLES
- • , !, j . ,. z .

Dirbdamas visuomenei — 
visados priešų turėsi.

X

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !'

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotli kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP

1711W. 47ih Street , Tel. Yords 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galinta. Ir jus savo ap
dėvėtą per’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kai r 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis prairta-1 
kimas visokių 
spalvų apdan,
Kalų.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2316 WEST ROOSEVELT BOAD
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LAIŠKAS IŠ ŠVEDIJOS 
Lietuvos žmonių kančios po
nacių jungu

(RED. PASTABA. žemiau dedamas laiškas gautas iš 
vieno lietuvio Švedijoje, kurio pavardės dėl supran
tamų priežasčių skelbti negalime).

(Užbaiga)

Juokai pro ašaras...

sieit — laisvanoriaij tarny
bai su vokiečių Wehrmacbtu 
eina toliau. Pasipriešinimas 

Beskaitant tuos vokiečių neatsakingų Linkuvos in- 
laikraščius kartais ir juokai teligentų pusės jokiu būdu 
pro ašaras veržiasi. Štai kor negali nukreipti vokiečių 
vo 10 “Kauener Zeftung’ VVehronachto nuo mcbihza- 
rašo, kad vokiečių vyresny- vimo visų jėgų prieš bolše- 
bė paskelbė kai kurių mais
tų produktų išdalinimą lai
kotarpiui nuo kovo 8 dienos 
ligi balandžio 4 dienos:

Vaikams: 250 gramų (a- 
pie pusę svaro) marmatado 
arba medaus erzaco, 2 kiau
šiniu, 200 gramų saldumy
nų, šiek tiek sviesto.

Visiems kitiems: vienas 
ketvirtis litro (pusė paiirtės)

ĮVYKO NEPASKELB TAS ‘ KARAS’

vizmą... Yra neleistina, kad 
laike šio visuotino karo, bū
tų leista svyruojantiems ir ‘'Dr*u»a«" Aome pnoto
piktos valios elementams iš- Los Angeles policija turėjo darbo, kai daugiau kaip 500 įpykusių, kareivių, jūreivių ir marinų teatruose, kavinė 
trūkti be bausmės. Jie ir vėl se> baruose ir naktiniuose klubuose užpuolė vyrus, kurie nešioja keistus rūbus (taip vadinamus zooters) ir ap- 
yra kviečiami pasekti gerą draskė jų keistus rūbus. Kairėje yra kalėjimai, kur buvo pasodinti zoot-suiters po įvykusio nepaskelbto “karo”. De- 
pavyzdį estų ir latvių ir pa- Minėje kareiviai sėdėdami automobilyje laiko dalis, nuplėš tas nuo zoot rūbų.
vyzdingą elgesį tų lietuvių,-— ■■■ ■ .............-..................
kurie šiandien išvyksta į fro- IldilYtO ' —-.J- — ! šaukštelį medaus su pusės
ntą”.

.---------------------------------

Ar žinai, kad medus yra vaistas

Piisimenant 4j 
plunksnos darbuotojus

(LKFSB) Birželio 13 d. 
sueina 5 metai nuo mirties 
mokytojo, savanorio ir no
velių vertėjo Jono Trečioko.

. —Biržeiio 14 d. sueina ly
giai 30 metų, kaip mirė ry
tinės Lietuvos švietėjas kun. 
PeL Sereika. Valančiaus lai
kais jis mokėsi kunigų se
minarijoje Kaune ir buvo 
taip neturtingas, kad atosto
goms iš seminarijos į tėviš
kę (buvo kilęs iš Pašaloto 
parapijos) pareidavo pės
čias. Likęs kunigu ėmė rū
pintis lietuviškų knygų pla
tinimu ir leidimu. Dar 1806 
m., spaudos draudimo metu, 
Prūsuose išleido lietuvių 
kalbos vadovėlį, kuriame 
vieton tada įprasto lenkiško 
“w” ėmė vartoti lotynišką 
*‘v”, kaifp kad dabar rašoma.

Kiekvienam Lietuvos pa- 
svaiginamų gėralų, 2J>0 gra-1 trijotui užsienyje si žinia y. 
mų druskos, vieton riebalų
— kiaulienos, jei bus.

Koks gražus sugretinimas; 
vaikai gaus marmalado, kiau 
šinių ir cukierkų, o .suaugu
sieji gaus pusę paintės ariel
kos ir druskos. Būk tu žmo
gus gudrus ir gyvenk ant 
arielkos ir druskos. Visiškai 
kaip toj žemaičių pijokų dai
noj Raugeliu mintu, ten pat 
ir pakrintu”. Deja, ne visi 
žmonės, kaip vokiečiai kad 
mano,.yra pripratę Lietuvo
je “raugeliu misti”...

Lietuvos inteligentai griež
tai stovi prieš okupantus

Darbšč.ųjų bitelių gama- Medumi galima, nugydyti 
(LKFSB) Pittsburgo Šv. namas medus yra ne tik gar- nušalusias kūno dalis. Tam 

ra maloni skaityti, nes ji Kaizmiero parapijos klebo- durnynas, bet taip pat turi dalykui medus yra maišo- 
parodo, kad Lietuvos inte-' nas ktm. M. Kazėnas, ener- jr gydomosios gal os. Tai mas su terpetinu, ir tuo mi-
ligenitai gerai orientuojasi gingas lietuvis, šiemet šven- buvo pastebėję net senovės ainiu tepamos nušalusios
padėtyje ir nelabai pasiduo- čia dvigubą jubiliejų: birže- graikai ir romėnai. Jų dau- vietos.
da vokiečių bolševizmo bau- H o 7 d. sueina 30 metų jo geiį9 buvo įsitikinę, kad me-į Taip pat medumi galima
bui. Jie supranta, kad vo-j kunigystės sukaktis, o lie- dus prailginąs žmogaus am- nugydyti karpas. Reikia jos 
kiečiai, kurie Lietuvą užra-Jpos mėn. 2 d. — 60 metų žiu. žymus romėnas Plinius gerai ištepti medumi ir pas- 
šė bolševizmui, nėra jokie amžiaus sukaktis. Kun. M. savo raštuose mini vieną kui aprišti švaria skarele.

citrinos sultimis. Silpniems J*8 pirkdavo slaptai lerdžia- 
vaikams duodama kas rytą mas lietuviškas knygas ir 
ir vakarą tris kotvirtadaliua jas nemokamai žmonėms da- 
butelio pieno, sumaišyto au i lydavo, tuo būdu spaudos
trimis šaukšteliais medaus. 
Užgėrus netikėtai kokių nors 
nuodų, galima iškarto imti

reikalams išleido daugiau 
3,000 rublių. Už tą ir už mo
kymą jaunimo lietuviškai

“gelbėtojai”. Ne vokiečiai 
išgelbės Lietuvą nuo bolše
vizmo, kaip lygiai ne bolše
vikai išgelbės Lietuvą nuo 
nacizmo — tą padaryti tu
rės Amerika ir Anglija, ten 
dedamos Lietuvos žmonių 
viltys.

Kazėnas mokėsi Sv. Marijos garbingą senelį, kuris ture- Tai pakartojus kelis kartus,
kolegijoje, Detroit, Mich., ir 
Šv. Ciriliaus-šv. Metodijaus 
seminarijoje Orchard Lake, 
Mich. Klebonavo parapijose: 
Šv. Juoazpo, Donorą, Pa., Šv. 
Antano, Bridgeville, Pa. Da
bar sėkmingai darbuojasi 
Pittstsrge. Lietuviškoji vi-

damas šimtą metų buvęs vis karpos visiškai išnyksta, 
sveikas ir tvirtas. Paklaus
tas, kas stiprinąs jo kūną ir 
dvasią, atsakęs, jog tai da- įį ^toį^al šiuo būda: rius kartus imti medaus po 
rąs medus. . stilclinę verdančio vandens į šaukštą.

Iš tikrųjų, grynas bičių dedama šaukštelis medaus, | —. ................ ....................- ,
medus pagamintas iš žiedų paskui įspraudžiami keli la- 
sulčių labai-Stiprina žmo- šai citrine «uičių. Gerti rei- 
gaus kraują, nuo jo tvirtė- kia dar drungną. Kad bgo-

Nrao kosulio, kokliušo ir 
nuo įvairių gerklės ligų įlie

5-6 šaukštelius medaus. Silp- skaityti rusų valdžiai pa
nų, neramių nervų žmonemb 
prieš einant gulti duodama 
arbata iš liepų žiedų, me
daus ir šaukštelio romo. Be 
to, medus labai gera sergan
tiems reumatizmu.

Sveikiems žmonėms .patar
tina kasdien tris arba ketu-

baudos sumokėjo 300 rub
lių. Dieną prieš mirdamas 
su vargu atlaikė Mišias, 
maldingai ir su ašaromis. 
Netrukus prasimušė pro 
burną kraujas ir antrą die
ną mirė turėdamas 69 m. 
amžiaus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Tų samprotavimų akivaiz
doje lietuvių “laisvanorių” suomenė garbingam jubilia-

Prieš Lietuvos inteligentus rekrūtavimas į Lietuvių Le- tui linki geriausia pasiseki- . . , .
nukreiptą žinią įsidėjo kovo gijoną eina labai lėtai, o po mo ir siunčia nuoširdžius' raumenys, visas kūnas nis jgtalėfcų ramiai miegoti, 
20 dien. “Kauener Zeitung” Vilniaus incidento tas regis- sveikinimus. -pasidaro lengvas ir tvirtas, reikia prieš naktį duoti jam
“Mums tenka sužinoti iš ka- t ravimasis ir visiškai susto- ......... . ..... Be to, medus stiprina žmo-i stiklinėje vandens ištirpytą

>oooqo<

ro vyresnybės, kad rekrutą- jęs. Tą patvirtina ir “Kaue- 
vimas į Lietuvos “Hilfswil- nėr Zeitung” savo aimana- 
lige’’ (kurie nori gelbėt, at- vimais. N.N.

Alaska ir karas
Rašo kun. A. Briška

Vokiečių šnipai

Alaskoje šnipinėjo ne tik 
japonai, bet ir vokiečiai. 
1940 m. Italija., Vokietija ir 
Japonija sudarė sąjungą ka
rui vesti. Po to, pasak Lon
done leidžiamo savaitinio 
laikraščio “Zeitung Nazei” 
turėta mintyje užpulti Alas- 
ką per Sibirą. Padarius ka
ro sąjungą, San Francisco 
vokiečių konsulas kapitonas 
ir Hitlerio artimiausias dra/u 
gas Fritz Wiedemann veikė 
sykiu su visais kitais vokie
čių šnipais Alaskos vande

bą aukso kasyklose. Kiti į- 
vairiose dirbtuvėse. Mažai 
buvo kreipta dėmesio į jų 
vidujinį gyvenimą. Bet šių 
dienų žymių vietos gyvento
jų liudijimu tie pabėgėliai 
puotose ir šiaip jau smūk 
lėse dažnai keldavo taurę už 
1942 m. Tokie įvykiai daž
nai kartodavosi prieš 10 me-

gaus nervus, gaivina prota
vimo galią ir energiją. Tad 
dirbantiems proto darbą me
dus vartoti yra labai sveika.

Be to, medus labai, geras 
vaistas ir sergantiems krū
tinės ir gerklės ligomis, ko
suliu, slogomis ir kitokiomis 
negaliomis. Taip pat nau-j- 
dingas yra sergantiems vi
durių ligomis. Apskritai,

I o dar mažiau dėmesio krei
pė. Dauguma vaizdavos A- 
laską ledynų šalimi. Bet už
siliepsnojęs dabartinis karas 
parodė, kad Alaska yra tvir
tovė, kurios užnugaryje ran
dasi visa mūsų šalis. Ir iš 
Čia yra ir bus vedamas at
rėmimas mūsų šalies priešų.

Alaska priešakinės 
durys į Japoniją

Iš Alaskos į Japoniją trmn medus yra naudingas kiek- 
piausias kelias pro Aletftian vienam ligoniui, 
salas. Nuo Dutch uosto Ja
ponijos sostinė Tokyo ran
dasi tik 2,800 mylių. Bet iš 
Rusijos bazių iki Japonijos 
sostinės yra dar arčiau. Nuo 
Petropavlovsko iki Tokyo 
1,500, o nuo Vladivostok tik

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.€0 Vertes Knygų 

Tilt
už $5-00

DABAR LAKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUDHAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK $5.00

tų. Taip, prieš 10 metų at
silankęs į įvairių brangeny- i 670 mylių. Šiuo laiku Ame- 
bių krautuvę keletas baltgu- rikos ir Kanados oro latvy - 
džių nupirko gražią dovaną nas bendrai veikia. Tuo tar
ša vo kolonijos vadei Tulineff pu mūs talkininkė Rusija y- 
ir reikalavo, kad ant tos do- ra geruoju su Japonija. To- 

nyse ir salose. Alaskos gy- vanos būtų išrašyti 1942 m. kioje valandoje Rusijos drau 
verttojai nekartą yra girdė- Krautuvės savininkas nega- gingumas su Japonija yra 
ję apie organizavimą vokie- lgj® suprasti šio dalyko, žalingas. Karo žinovai tvir- 
čių jaunimo organizacijos Baltgudžiai jokio atsakymo tina, kad sėkmingiausiai ,ga- Į 
Bund Jie tėmijo taip jau nedavė. Bet prasidėjus šiam Įima būtų daryti veiksmus, 
atsilenkusių taip vadinamų karui, pradėjus ieškoti vi- iš rusų bazių. Bet rusai, bū
vokiečių “turistų” veikimą, dujinių priešų pasirodė, kad 
Pastaruoju laiku tokių “tu-Į baltgudžių kolonija šni-

ristų ’ ’ lankydavos Alaskoj 
labai daug.

Battgudžii; šnipai

Be japonų ir vokiečių dar 
ir baltgudžiai šnipinėjo vo
kiečių naudai. Po pirmojo 
pasaulinio karo ir rusų re
voliucijos atvyko į Alaską 
žymus skaičius baltgudžių ir 
apsigyveno jos sostinėje Ju- 
nesu. Daugelis jų gavo dur

pinėj o vokiečių n?udai. Po 
japonų užpuolimo ant 'Pearl 
Harbor valdžios agentai at
kreipė dėmesį ir į baltgudžių 
koloniją Rasti pas kai ku
riuos baltgudžius raštai ro
dė, jog jų kolonija turėjo 
ryšius su naciais. Kada sve
timų šalių šnipai per keletą 
desėtkų metų šnipinėjo Alas 
k oje, Amerikos piliečiai ma
žai ką žinojo apie tą kraštą,

darni geruoju su japonais, tų 
b^zių ai i ant amo neužleidžia.

Tačiau, kad ir pavėluotai, 
bet, pavojui esant, trumpu 
laika nuveikti milžiniški dar 
bai. Bėgiu kelių metų Alas- 
ka apginkluota.. Tūkstančiai 
darbininkų dirbo ir dirba 
karo darbus. Gi šiaurės že
mė jau paruošta ne tik prie
šą atremti, bet, valandai iš
mušus, ir jį užpulti. Kur, 
kiek ir kas nuveikta šios šar 
lies apgynimui yra paslaptis.

TN K TJ H "D '^ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
4***"I*xXrl Namų Mstertjolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite Į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rflšf LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ M A TERŪK) I-A — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaulink pertaisymo namų.

APHOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY UTWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VTCTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto Iki 12 vai. pietą. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:80 valandos popiet

r?

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ MJMS 

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

vų medžiagos ir teikiam? jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstlnių Pa
rankų, Drapertes, Grindų Paklojlmns.
Drapen dirbam pagal orderį Dykai!

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

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia Stambiau
sios tiest* yra suimtos j Tikiu J Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 .pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ................................................... $100 '|

2. Jėzus Kristus — Pasaulio išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. fiučys, M. I. C. 504 pusi. -Gerais 
aptaisais. Kaina ...................... ................... ....... .......... $3.00

3. Mlsijonieriaos užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ...........J................................ .......... ........................ $1,»

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. 1. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo Ir suspaudimo 'laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ......................... $1.00

5. Sielos Takai Tdboiybėn. Parašė -Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. G. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais '. <Katp pirmoji 
knyga, taip ir ši teifcs daug sumaninimo ją 
skaidantiems. 209 pusi. uerais anįaisais.
Kaina ...........;......................... ........................Tį.......$1:00

6. 29-tas Tarptautinis EunharisriniN Kongresas. -Para
šyta Vyskupo P. -Bučio, M. L G. Knyga taip 
{domiai parašyta, kad kariu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Auscrąliją,
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemeiapu. Grašiai įrišta. Tlnita dovanoms.
Kaina ...................... .............................. ............................ $1:00

I. Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vertė 
* Jonas Tarvydas. Įkosi graži apysasa. Tumą 

kiekvienam pasiskaityti. i3u pusi. Gerai {riš
ta. Kaina ......................................................... 80c

K. Išpažinties Paslaptis. J. apilmannPs. Vertė'®. 'Kuški
us. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmon^žudį, bet ftpkžntues 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsitaimnU, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

9. ftvenė. ėe-zaus širdies Irttroifizacija. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius, 'D. D., M. 1. G. Gražiai teleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Bvč. Jėzaus Širdies. Mažo lormato. Audek
liniais aptoioaas. Kaina .... .... ............. 88c

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ava.. Chicaųo, III.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas;
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Sirvinslcas, finansų rašti
ninkas.

rome, nes mūsų žmonės my
li Dievą ir.jų Dievo meilė 
duoda auką jų vargstan
tiems broliams.

Taigi, mes prašome jus, 
kad Sekminėse pasistengtu
mėte būti duosnūs varguo
menei. Karo sąlygos, reika
lauja išplėsti labdarybės 
veiklą ir mes reikalingi Jū
sų duosniiį išmaldų. Mes ži
nome, kad Jūs mūsų neap- 
vilsite, nes mes žinome, kad 
Jūsų turima Dievo meilė ras 
savaimingą išraišką duo
dant išmaldas Sekminių 
šventėje.

Sekminių dieną per visas 
Mišias mūsų parapijų baž
nyčiose bus renkamos išmal-

Didysis labdarybės 
reikalas

Metinės Katalikų Labda
rybės Chicagoįj rinkliavos 
bažnyčiose proga, Jo Eks
celencija arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch išleido to
kį raštą:
Mylimieji Kristuje,

Jau įėjo į įprotį Sekmi
nių šventėje rinkti aukas 
dėl mūsų neturtėlių ir varg
šų. Šioje iškilmingoje šven
tėje mes esame pilni dėkin
gumo Dievui už jo malones 
ir savaime mes norime tą 
dėkingumą pareikšti kokiu 
nors būdu. šv. Jokūbas 
mums primena: “Tyroji re- dos dėl vargšų.

KAŽIN AR NESKAUDA? I. B. M. C. VIRŠININKO PASKAITA MOKSLĄ 

BAIGIANČIOMS STUDENTĖMS 

STEPHENS KOLEGIJOJE

Columbia, Mo. — Kalbė
damas temoje “Gyvenimo 
Logistika,” Frederick W. 
Nichol, vice prezidentas ir 
biznio vedėjas International 
Business Machines Korpo
racijos, sukėlė didėlį ispudį 
tarpe 2,000 klausytojų, su 
savo paskaita

Turi būti pripažįstamos ir 
respektuojamos asmens tei
sės. Asmuo turi būti laisvas 
nuo baimės ir skurdo.

Tai galima atsiekti tik 
tada, kai vyrai ir moterys 
galės laisvai galvoti, kalbė
ti, veikti ir išpažinti savo 
nuosavą religiją ir kitus į-

Moterys jau galutinai už- ^tikinimus ir juos vykdyti 
° kaip jie supranta ir savo

būdu.
“Amerikos gyvenimo bū

das nėra tai vien (frazė) žo
džiai. Tai yra sąlyga. Kitais 
žodžiais tariant “tai yra de
mokratijos užmokestis. ”Aš 
turiu pastovų tikėjimą į 
viešą supratimą ir drąsą A- 
merikos tautos. Aš giliai ti-

ims savo vietą pasaulyje. 
Jos pasirodė sugebančios 
atlikti bet kurį darbą, ir kai 
kuriais atvejais dargi ge
riau negu vyrai.

Jos įrodė, kad jos apdo
vanotos specialėmis ypaty
bėmis, kurios įgalina jas su
tikti ramiai kietas gyveni
mo aplinkybes su drąsa ir

Penktadienis, birž. 11, 1943

Maži vaikai sudomino 
tėvus pažinti tikėjimą

Honolulu. — Du maži Ho
nolulu vaikai sudomino sa
vo tėvus tikėjimo tiesomis.

Du vaikai ruošės priimti 
krikštą. Bet jie buvo susirū
pinę trečiuoju savo mažu 
broliuku, kad įvykus bom
bardavimui ir žuvus, jie bus 
atskirti nuo savo nekrikšty
to broliuko. Tėvai sutiko, 
kad ir mažasis jų broliukas 
būtų apkrikštytas.

Maži vaikai sudomino sa
vo tėvus pažinti katalikų ti
kėjimo tiesas.

Nuteistas

ligija yra ši: pagelbėti naš
laičiams ir našlėms jų sun
kumuose, ir save išlaikyti 
nesuteptais šio pasaulio”.

Koks gi būtų geresnis bū 
das padėkoti Dievui už jo 
dovanas, kaip kad drauge 
su Išganytoj ūmi atlikti mei
lės darbus dėl mūsų brolių 
nelaimėje. Tai ir yra krikš
čioniškoji meilė, kuri skiria
si nuo paprasto žmonišku
mo ir eilinio gailestingumo 
(filantropijos), ši meilė y- 
ra esminis Dievo meilės 
veiksmas, kurs pasiekia ir 
mūsų artimą nelaimėje, kaip 
nuolankus dėkingumo pasi
aukojimas atsidėkojant už 
Dievo meilę, parodytą 
mums.

Dėlto, davimas išmaldos, 
kaip šv. Jokūbas sako, yra 
tikėjimo ir meilės veiksmas. 
Katalikiškasis gyvenimas y- 
ra neįmanomas be tokio pa
sišventimo^ išV- Jonas tos 
tiesos mus mokina šitokiais 
puikiais žodžiais: “Kaip gi 
Dievo meilė gali gyventi ta
me, kurs turi šio pasaulio 
gėrybių ir, matydamas sa
vo brolį reikale, uždaro sa
vo širdį jam? Mano mieli 
vaikai, nemylėkite tik žo
džiais, nei vien liežuviu, bet 
darbais ir teisingumu.”

Mums pavestoje avidėje 
yra daug, labai daug tokių, 

■ kurie negali aprūpinti savo 
nedateklių ir reikalų. Kiek 
mes turime našlaičių, neap
rūpintų vaikų ir jaunuolių, 
kiek jaunimo yra pavojuje, 

► kiek neturtingų ligonių, se
nelių, kiek šeimų, suspaustų 
nelaimės. Jie žiūri į mus ir 
laukia pagalbos. Per kata- 
1 i kų labdarybės organizaci - 
ją arkidiecezijoje ir per į- 
staigas tai organizacijai pri
klausančias, mes rūpinamės 
jais. Darhąs čia yra dide
lis, daug didesnis, kaip kai 
kas iš mūsų žmonių mano. 
Tas šalpos darbas kasmet 
pareikalauja milionų dole
rių išlaidų.

Svarbiausia mūsų labda
rybės veiklos įeigų šaltinis 
yra mūsų. žmonių aukos Sek 
minių šventėje. Be šių aukų 
mes tiesiog neįstengtume 
nudirbti to darbo, kurs yra 
taip pat būtinai reikalingas, 
kaip mūsų bažnyčios ir mū
sų mokyklos. Mes tą pada-

Melsdamas Juiųs Dievo 
palaimos, pasilieku Jūsų 
Kristuje,

t Samuel A. Stritch, 
ęhicagos arkivyskupas 

Birž. 1 d., 1943 m.

Iš Labdarių Sąjungos 
veikimo

Labdarių Sąjunga visų 
prašo, kad stotų į labdarių 
vajų. Jeigu visi darbuosi
mės, tai tikrai seneliams 
prieglauda bus baigta šiais 
metais. Jau šiais metais y- 
ra sukelta keliolika tūkstan
čių dolerių. Dabar dar rei
kia penkiasdešimts septynių 
tūkstančių dolerių. Ką tai 
reiškia mums, lietuviams, tą 
mažą sumą sukelti. Tik rei
kia visus įtraukti į darbą, 
gauti daugiau garbės narių, 
o jeigu visi dėtų po penkinę, 
tai ir būtų išpildyta kvota, 
kuri reikalinga senelių prie-! 
glaudai baigti.

Taigi, visi dėkime pastan
gas, kad tas mūsų geras 
darbas būtų greičiau baig
tas. Agituokime, raginkime 
prie to kilnaus darbo, lan
kykime centro susirinkimus, 
taipogi labdarių parengi-, 
mus. Lietuviai šiais laikais 
yra turtingesni ir gerame Į 
stovyje. Mūsų parapijose 
beveik visos yra be skolų. 
Mūsų biznieriai taipogi yra 
pasiturinti. Jeigu visi paau
kosime po $5.00, tai bus 
lengvai sukelta ta suma pi
nigų.

Labdarių Sąjunga prašo 
visų mūsų parapijos vargo
nininkų tapti garbės nariais, 
taipogi ir mūsų daktarus. 
Jau yra keletas daktarų, ku
rie paklojo po šimtinę. Vie
nas tokių daktarų yra dr. 
G. Semer, S401 S. Halsted 
St Tai yra akinių‘daktaras 
— vadinasi, akis gydo ir 
pritaiko akinius. Jis tame 
darbe yra gabus specialis
tas. Jisai darbą gerai atlie
ka., o ypatingai labdariams. 
Kviečiame kitus daktarus 
taipgi prisidėti prie dakta
rų garbės narių eilės. Jeigu 
visi mūsų daktarai pasektų 
dr. Sernerio pavyzdį, tai tik 
rai prieglauda neužilgo bus 
baigta. Remkime tuos mū
sų biznierius ir profesiona-

pa si tikėjimu 
Frederick W. Nichol.

Šių dienų moteris turi 
daugiau galimybių daryti 
pažangą, su geresniu aprū-
pinimu ,yra geriau paruoš- 

rausa Acme Photo į jr įglavinta> ir gali Žy- 
Reikia dviejų vyrų danties išgręžimui. Dantų laborato- giuoti toliau, ir tvirčiau, ne

rijoje, Naujoje Gvinėjoje, Lt. W. A. Reiter, Meltcher, Ia., gu kad kada nors pasaulio 
gręžia dantį Corp. Cloyde Reese,, Kemmerer, Wyo., o pvt., moter*s fi^jo žy-
Roger Cram, Medford, Ore., mina kojomis dantų aparatą. •

i Po to kai šis karas bus 

„utis, V. Zaleskienė, J. Je-,
sulaitienė, V. Petraitienė, P. jnesnei prigimčiai, negu ka- 
Žuitautienė O. Norkūnienė da nors buvo žinoma praei-
aukojo 5 svarus hot dogs. ir

J su praktišku auklėjimu, ku-
Kleb. kun. A. Linkus daug rį įgijote, jūs turėsite gali

mybę dalyvauti šio naujo

taip kalbėjo ki? * 3U galimybę tęsti sta-
J- * i Iri i v» i <■> i zM

lūs, kurie Labdariams auko
ja.

Visus kviečiu Į naudingą 
darbą: visas draugijas, klu
bus, įvairius skyrius, dainų
ratelius. Prisidėkite nors ir širdingai darbavosi ir vi-„ , „ , , ~ pasaulio kūrime ir statyme
maža auka. Yra musų visų są tvarką gerai vede. DaugIJŪg būsite avangardas svar 
lietuvių šventa pareiga pri- —1 “J ’ ’’—’  -----
sidėti. Kaip šita lietuvių di
delė įstaiga bus baigta, tai 
tikrai pasidžiaugsime ir Die 
vui bus garbė. Atsilankyki
te į centro susirinkimus, 
kur bus išaiškinta labdarių 
darbuotė. Susirinkimai .lai
komi Šv. Kryžiaus parapi
jos salėj, 4557 S. Wood St. 
Kviečiame visas kuopas at
siųsti atstovus, nė viena ne
pasilikite. Jeigu kai kurie 
atstovai negali atsilankyti, 
tai prašom kitus paskirti, 
kurie užimtų jų vietas ir 
praneštų kas yra veikiama 
jų kuopose. Prašau šio ne
atmesti, nes reikalinga vi
sas kuopas išjudinti į smar
kų darbą. Jeigu kuopos bus 
veiklios, tai ir centras bus 
veiklus.

A. Valančius, pirm.

Labdariu padėka
Town of Lake. — Labda

rių 1 kuopa kapinių dieną 
turėjo 5 rinkėjus aukoms 
rinkti: P. Turskienė surin
ko $40.87; Ray Turskis — 
$24.40! E. Gedvilienė $12.- 
02; Ona Pocaitė $12.70; P. 
Dorša $10.50; viso surink
ta $100.49. Dėkojame rin
kėjoms ir aukotojams.

Vytauto darže prie “Hot 
Dogs” 1 kuopa nemažai pel
nė. Daug darbavosi nauja 
darbšti pirm. E. Gedvilienė, 
Jotkienė, Maslauskienė, Ra
gauskienė, Sudeikienė, Ma- 
neikienė, B. Cicienienė. Pa
daryta pelno $257.90.

Pirm. E. Gedvilienė su
rinko dėl pikniko aukų nuo 
sekančių asmenų: N. N. au
kojo $2.00; po $1.00: E. Be- 
naitienė, S. Mickūnienė, V. 
Sudaitė, B. Stalauskienė, A. 
Vaivadienė, R. šedvilienė, E. 
Gedvilienė, V. Maslauskie- 
nft, B. Cicienas, J. šaudvi- 
tienė, P. Dorša, O. Vaznie- 
nė, A. Kilmitzs, J. Ragaus
kienė, J. Čepulienė, J. Mi-

darbavosi kun. St. Adomi- blausiame atstatyme (re
konstrukcijoje), aš turiu 
galvoj dvasinę rekonstruk
ciją, rekonstrukciją galvo
senos, taip, kad mūsų aktin- 

bet pasišventę darbavosi ir'gumas būtų nukreiptas į 
padarė apie $500.00 pelno tikras ir naudingas vėžes,

nas. Kun.. Linkaus pasidar
bavimu gauta keli gabūs vy
rai, kad ir ne mūsų tautos,

prieglaudai.

Širdingai dėkojame kun.
A. Linkui, kun. St. Adomi- 
nue, Mr. Joe Meigon, P. Kil- 
mitzs, V. šarauskui ir vi
siems kitiems. Labdarys

Brighton P&rk. — ARD 
6-to skyr. susirinkimas į- 
vyks penktadienį, birželio 
11 d., tuoj po pamaldų, mo
kyklos kambaryje. Prašo
mos visos narės susirinkti.

J. R.

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį, bir
želio 13 d., parapijos sve
tainėje, 2 valandą popiet. 
Visi nariai kviečiami laiku 
susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų svarstymui draugi- i 
joe naudai. Taipgi prašome 
atsilankyti naujų narių įsi
rašymui į draugiją. Valdyba

tybą rūmo, kuriame idea
lai kuriais buvo sukurtas 
šis kraštas taptų nuosavy
bės palaikytoja’s. Mes ne
galime išleisti iš akių nepa
prastos vertės individualės 
(asmens) iniciatyvos, skati
namos raginimų.

Mes neturime leisti nut 
raukti iniciatyvos arba ra
ginimų, atvirkščiai, mes tu
rime stengtis juos didinti.

“Yra vienas dalykas, ku
ris niekuomet Amerikoje 
nebus aprubežiuotas: tai y- 
ra proga.”

(Skelb.)

Hugo L. Vogt, 22 metų 
amžiaus, nuteistas dviem 
metams kalėjiman už pažei
dimą drafto įstatymo.

Kova už tikyba
Katalikų Bažnyčia Meksi

koje ir toliau veda kovą, 
kad mokyklose būtų religi
nis auklėjimas.

PIRKITE KARO BONUS!

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 

adresas

Yra daugiau sričių nuga
lėti, yra jums daugiau pro
gų, negu kad jų buvo jūsų 
tėvų ar protėvių dienose. 
Taip pat dabar yra skirtin
gos sąlygos, ir reikalinga 
daugiau naudoti smegenis 
negu raumenis. Pareikala
vimas smegenims nepaliau
jamai didėja.

Moterys išpildo d:delę 
duoklę įvairiose biznio sri
tyse. profesionaliniame ir 
valdžios darbe. Jos yra 
mokslininkės, novelistės, vai 
dininkės, prekvbininkės, I 
bankininkės, žurnalistės, gy ( 
dytoios, mokytojos, ir dau
gelio kitų darbų vykdytojos., 

“Aukščiausia moters mi- , 
sija yra šeima, kuriai mo- j 
teris yra apdovanota ypa- • 
tingomis dovanomis. Jeigu 
šeima sudaroma laimingai, 
tai yra svarbiausias moters 
tikslas atsiektas. Šeima yra 
tautos pagrindas, kokia yra 
šeima tokia yra ir tauta.” i 

“Kad periodas po šio ka
ro būtų našus ir laimingas 
visoms pasaulio tautoms, 
reikalinga naujas galvose
nos būdas visam pasauliui.

Linksmumas žmoguje, kctip 
ir pavasaris: atskleidžia
gražiausius žiedus.

GERKIT TIm GERA ALŲ. padarytą Chicago j. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbė
tai nusprendė padirbti dar geresni alų. kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotu 
pirmo* rūšies produktu

LEO NORKUS, Jr.
OI8TRIBVTOR

OF

Ambrosia & Nectar
< BEERS

Urmo |wholesale) kainomis pristato į alines ir kl 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd.. T ei. Monroe 0808

N.

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

KANTER, sav.

MONARCHE LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISPARDUOTI.

TŪBOS, CLATiTNF.TAI, TROM 
BONAI. 8AXAPBONE8. FLUTEF 
ru “cases” — 886.00. $87.50
846.00 ir 875 00 Visi garantuoti 
lengvam grojimui

KONCERTUI GUITARAT. SPA 
NI8KI MANDOLINAI. BANJOS 
SMU1KOS. TENOR BANJOS — 
86.60. 88 50. 812.60 Iki 886.00
STRIUNINIAT BASAI — 860 00 
818ROO Ir *160.00 BASO TTŽ- 
BENGALAS — 812.00 SMTNfl'
LIAT 8MUTKOMS. STRTTTNTNI 
AM8 BA8AMS. VTOLAS'IR OEL- 
LO — 81 60 88 00. 85.00. 810.00
ir 816.00 8trlūnos dėl visų vtr*- 
mlnėtu instrumentu. BASS Ir 
ŠNARE DRTTMS—818.60. 828.60, 
886.00 Ir 850 00. PEDALS. HT- 
BOY8. CYMBOTJš, l r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase ir "resd” • Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitu PHONOGRAPH pataisymas

Atstatvmas visų dailų Clarlne- 
tams. TrlOhoms, Saxaphones Ir 
taipgi Smulkoras Ir Gultarams.

GOTjDRTEIN’S mustc SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

M;

' VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
OVARANTUOJAMAS

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

ateriolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
vų ir audinių aptrauktam! materiolų.

vo dirbtuvę pertalsėųi 
vien tik geriausius nla 
šokių spal

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai*

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

ITARGUTM'
i 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 — GROvehlU 2242
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ARD XXIV seimo 
protokolas
Seimo dalyviai

BRIGHTON PARK — A 
R5> 6 skyr.: E. Paulienė, N. 
Kukėnienė, B. Lindžienė, E. 
Rudienė, B. Rudokienė, A. 
Graibienė, P. Jackūnienė, V. 
Keršulienė, A. Apčeliauskie- 
nė, J. Rudytė, O. Rudokie
nė, M. Stankiūtė. Labd. Są- 
gos 8 kp.: H. Siromskienė,
O. Šakūijienė, M. Navardaus 
kienė, J. Klimas. Moterų Są- 
gos 20 kp.: S. Junokienė, O. 
Laurinienė, J. Kukštienė, H. 
Statkienė. Apašt. Maldos dr- 

’jos: U. Sadauskienė, J. Bar- 
dauskienė, J. Macijauskie
nė, A. Šukienė, K. Simona- 
vičienė, V. Simonavičienė, 
M. Navickienė, S. Visockie- 
nė. Šv. Teresės dr-jos: S. 
Gudenaitė, O. Žylienė, A. 
Poška. Mokyklos sodaliečių: 
J. Paulikaitė. Tretininkų dr- 
jos: M. Petkienė, J. Petkū- 
nienė, O. Klumbienė, O. Bal
sis. Mergaičių Sodalicijos: 
H. Paulius, M. Rudakas. Šv. 
Kazimiero Karalaičio dr-jos:
P. Dargėla, B. Nenartonis. 
Minis t rantų dr-jos: J. Pa
liakas. Federacijos 19 skyr.:

nė, S. Mikšionienė. LRKSA 
303 kp.: V. Peredna. Šv. Vai 
do dr-jos: S. Piktužis, A. 
Šiužąs. Mokyklos sodaliečių: 
G. Savičiūtė. Ministnantų 
dr-jos: J. Savičius.

MARQUETTE PARK — 
ARD 8 skyr.: M. Varkalie- 
nė, E. Andreliūnienė, N. Ka- 
ranauskienė, B. Strodoms- 
kienė, O. Kodienė, N. Sa 
moškienė, B. Lileikienė, O. 
Gedvilienė, M. Raštutienė. 
Šv. Vardo dr-jos: adv. J. 
Grish, S. Cibulskis, K. Lau
rinavičius. šv. Teresės dr- 
jos : E. Stroden, B. Patrick, 
A. Petraitis, V. Trust. Mi
nistrantų dr-jos: P. Bra
zauskas. Apašt. Maldos ir 
Tretininkų dr-jos: Mį Var- 
kalienė, T. Petroškevičienė,
A. Rimidaitė, M. Pilipavi
čienė, E. Dubakienė. Šv. Bar 
boros dr-jos: P. Mažonienė,
B. Lazdauskienė, E. Bane
vičienė, M. Grinienė, E. Du
bakienė. Šv. Kazimiero Ka
ralaičio dr-jos: P. Gailius 
S. Staniulis, P. Bradelis, J. 
Dauginis, A Raštutienė. Šv. 
Rožančiaus ir Altoriaus Puo
šimo dr-jos: S. Puplauskie- 
nė, B. Lazdauskienė. Mote 
rų Są gr.p. 67 kp.: A. žagu- 
nienė, M. šrupšienė, U. Ka- 
dzevick, K. Jančienė, H. Dau

CICERO, ILL. — ARD 9 Gedžienė, M. Dačiolienė. Al- kienė, P. Druktenienė. Mo- Tretininkų dr-jos M. Jurk- licijos G. Kraujalis, S. L&o

P. Vaičakauskas, R. Zarums KT D .., . ,, , la. ’ _ . noras. N. B. V. M. Motinų
kis, M. Pakeltiene. SLRKA klabo. M Vainauskas, M. 
160 kp.: M. Tverijonienė, K. Laurence „
Skurdelienė. Tėvų Marijonų 
Bendr. 35 skyr.: M. Navic
kienė, T. Atroškienė, A. Ar- 
monienė. Šv. Pranciškaus V. 
Rėmėjų: M. Sirvinska, M.

kp.: S. Cibulskis, S. Stanių i
l ' f J 7 f •' ; f / ’ •

lis. Angelo Sargo dr-jos: R 
Masiliūnas. Mergaičių Soda
licijos: F. Radžiukynas. Tė-
vų Marijonų Bendr. 5 sk.: 

Montvilas, IM, Sadauskas. 0 Kazragienž^A M |e. 
Angelo Sargo Bernaičių dr-'n8 M Druktenien5 K z,. 
jos: J. Paliakas. buraitė, B. Lazdauskienė.

skyr.: O. Reikauskienė, J. 
Braunienė, O. Mankienė, A.
J auk šie nė, E. Brazauskienė,
L. šeputienė, A. Bukauskie 
nė, A. Balčiūnienė. Mokyk 
los Sodaliečių: V. Pocaitė, 
V. Balčaitė. Ministrantų dr- 
jos : S. Kaikaris. Šv. 
no dr-jos: V. Brazauskas,
J. Mikolainis. Federacijos 12 
skyr.: K. Leketienė, O. Ra- 
šinskienė. Šv. Motinos Die
vą Sopulingos dr-jos: A. 
Jaukšienė, O. Antanaitienė. 
Labd. Są-gos 3 kp.: K Sriu- 
bienė, M. Sriubas, B. Pa’u- 
binskienė, A. Jansonienė. A- 
pašt. Maldos dr-jos: O. Rei
kauskienė, K. Leketienė, A. 
Dainelienė, V. Petrauskienė,
J. Mitkienė, E. Brazauskie
nė, A. Milerienė.
Lietuvos Vyčių 14 kp. 
Visak, J. Arlauskas; Mer
gaičių Sodalicijos B. Alek- 
siūnas, F. Kaminskas; Vi
sų ŠŠ. Moterų ir Vyrų dr- 
jos M. Feizienė, O. Kapenie- 
nė, O. Aleksandravičienė; 
Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
E. Urbonienė, V. Treinienė,
M. Dambrauskas. Tėvų Ma
rijonų Bendr. 21 skyr. 
Jansonienė, K. Juozaitienė; 
Tretininkų dr-jos A. .r 
tienė, O. Skirmantienė, J. 
Casas. Moterų Są-gos 2 
B. Daunienė, K. Sriubienė, 
M. Kązekevičįepė, F. Glo- 
bienę. keterų Są-gos 48 kp. 
0. Rasinskienė, M, Lauri
naitienė, E. Braunienė, J. 
Stankienė.

West Side — ARD 10 sk. 
i E. Jurkštienė, M. Eitutienė. 
M. Dačiolienė. Apašt. Mal- ! 
dos dr-jos P. Budrikienė, M

toriaus Puošimo dr-jos P. 
Kerpauskienė, P. Šliogerie
nė, P. Mažeikienė, P. Rim-

kyklos Sodaliečių L. Jurk- šiene, M. Šliogerienė, M. Ja
šai tė, L. Samolytė. Moterų šinskienė. Mergaičių Soda- 
Są-gos 55 kp. J. Klikūnienė.

rinas. Ministrantų dr-jos K. 
Kulbis.

11-k o s Metų Mirties Sukaktuvės

A. A. BOLESLOVO LESCINSKO
Prieš vienuoliką metų bir- 
želio 14, 1932 m., mano
mylimas ir vienturtis sū-
nūs Boleslovas mirė, pa- ^įjBįjįgjh

likdamas mane didžiausia hHH| • - JgS ■'

me skausme. ||Hn£ jįSaŽRl.,
Vienuolika metų — ii- m■ || ‘

gas laikotarpis it- per tą O’ ?
laiką daug kas užmiršta- nlHk
ma, bet motinai netekus ®||||

brangiausio sūnelio, šis ir '
dar kita tiek metų skai-
čius, atrodys trumpas ir<
nebus užmirštas nei širdyje, nei. maldoje. Nebuvo tos 
dienos, kada mano akys pasruvusios ašaromis ir širdis 
skausmo ietimi pervertai, su išsiilgimu ir viltimi nebūtų 
meldusi prie Gerojp Išganytojo, prašant Boleslovo sielai 
suteikti dangiškos ramybės.

Taigi, ta proga, birželio 14, 1943 m. už jo sielą užpra
šiau šv. Mišias ir kurios bus atalikytos Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje 7 vai. ryte, Tėvų Pranciškonų koplyčioje ir 
Seselių Pranciškiečjų koplyčioje, Pitteburgh, Pa.

Prašau giminių bei pažįstamų atsilankyti j bažnyčią 
ir pasimelsti už jo sielą.
. Tesuteikia Dievas, tau, greičiau išvysti Jojo veidą, o 
aš visuomet maldoje tave prisiminsiu.

Ramybė tau, Boleslovai!
Nuliūdusi Motina— ANTANINA LEŠČINSKIENE

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIR1NKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6108

BEGEMAN'S
3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumetsklt senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalinm.*atstatytl, nes 
ilMiiglaii jų ncdlrliama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų {patarnavimų. Jūsų Big Ben, Ldttle Ben Ir kiti budelnlkal gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos ■'

‘ WEST PULLMAN — Ą 
RD 7 skyr.: S. Sinkevičienė, 
B. Kapočienė, E. Jagminie- 
nė. Kareivių Motinų klubo: 
O. Šlužienė, B. Kapočienė. 
Apašt. Maldos dr-jos: M. 
Pučkorienė, S. šlužienė. At> 
radimo Šv. Kryžiaus dr-jos: j 
J. Andnuška, V. Peredna, A. 
Norbutas, A. šiužąs. Labd. 
Są-gos 10 kp.: A. Perednie-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Forniture

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

PASKOLOS
DAROMOS.

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
J. KAZANAUSKA3 

Sekretorių*

Paragink užsisakyti “Drau-

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representatlve,

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

RKPIBUC 8061

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių! Direktorius
AMBULANCE Dfeife Ir Naktį

4608-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE,

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 gOUTH CALIFORN1A AVENUE

Tel. LAFayette 0727 . .
RADIO PROGRAMAS— 8:00 vaL Plrmad ir Ketvirtai vak. 

U stoties WGE8 (1390), su Povilu Saltlmieru.

61 Firma Virš 50 Metų

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Meraber of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrųok 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Wostora Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
jums ir jūsų vi$ai sj:ĮMYGAI sąlygas apturėti

DAUG PRIE PAIiAJRYMO SVEIKATOS IR tlYKSJdPMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO DYGIOS TEMPERATOROSI

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

MAT.IAVOJANT savo nitiius — vartokite UNITEX. Si maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pieta, 
torio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- ‘ 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant plelsterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Pliimbing ir Heatlng, Taisymo ar Reikmenų,* Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD>
N. W. Gorner KStb and State Streets 

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto j 
Dalyse,

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA A VENŲ H Phone TAKOS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CAIJFOBNIA A VE. Phone LAFAYETTB

7 P. I. RIDIKAS ;
8894 SO. HAL8TED STREET 718 W. IMK

Telephone TARDS 1419

I. I. ZOLP
WEST 46th STREET Phone TARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVH.

EVANAUSKAS
Phonee TARDS 1184-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WE8T 28rd PLACR 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10786 S. MICHIOAN AVĖ.

Phone CANAL 2818 

Tel. PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9681
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Švento Antano Parapijos 
VARDINIŲ PIKNIKAS

Sekmadienį, Birželio 13 d., 1943
VYTAUTO DARŽE *.

Nuoširdžiai kviečia KLEBONAS ir CICERIEČIAI

j J3«•

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

TĖVŲ MARIJONŲ

MAR1ANAP0LIS HIGH SCHOOL IR COLLEGE
Roselando lietuvis muzikas kur tai 
Anglijoje

tos kempių kareivi.us-drau- 
gus, bet ir visą Ameriką, 
nes programos, kuriose Pet
ras aktyviai dalyvavo, buvo 
transliuojamos per radio.

Tėvai gyvendami Rose- 
lande klausydavosi skambių 
akordeono garsų, kurie pa
siekdavo juos iš kempių-ka- 
reivių stovyklų.

Petras Teličėnas

Roselando Visų šv. pa
rapijos lietuvis Petras Teli- 
;ėnas, kažkur Anglijoje, 
ikordeono* garsais linksmi
na savo draugus.

Petras Teličėnas gimė Či- 
oje lapkričio 6 d. 1920 

tais. Baigė Visų šventų 
rapijos pradžios mokyklą, 

au iš pat mažų dienų turė-
didelį patraukimą prie1 

uzikos. '
Kad galėtų toliau lavintis 

je, lankė Tilden Tech
BigK. school, nes toje buvo 
plačiai dėstoma muizka. Pet
ras aoliai lavinosi akordeo- 
10 muzikoje.
| Pabaigęs Tilden Tech 
9igh school, Petras pasi
šventė vien tik muzikai: da
lyvaudavo koncertuose ir 
juodavo muzikos pamokas 
ikordeonu kitiems.

29 rugpiučio 1942 m. Pet- 
“as įstojo į U. S. armiją, 
a d atlikti savo pilietinę pa- 
igą Dėdei Šamui.
Iki vasario mėn. 1943 m. 

tetras buvo Amerikoje ke- 
iosp kareivių kempėse, o 
u o vasario mėn. persikėlė 
ažkur į Angliją.
Bftdamas vietos kempėse 

įsai linksmino ne tik vie-

I

Dabar jam esant Anglijo
je tėvai negalį išgirsti savo 
vienturtį sūnelį grojant 
akordeonu, bet jie labai daž
nai gauna laiškus, kuriuose 
jisai suramina juos.

Viename laiške rašo: “Ma
ma, nesirūpink manimi. Aš 
atlieku visas religines parei
gas ir toli būdamas nuo na
mų. Aš visuomet stengiuosi 
atlikti visa taip, kaip mane 
mažą mokinai.”

Bus išpildomi
koncertai

Chicagoje, Grand Parke, 
pirmas viešas koncernas šią 
vasarą bus išpildytas liepos 
6 dieną. Koncertas prasidės 
8 vai. vakare. Apie tai pra
neša Robert J. Dunham, 
parkų distrikte prezidentas.

Koncertai 6us išpildomi 
kas vakarą iki rugpiučio 28 
dienos, išėmus pirmadienio 
ir ketvirtadienio vakarus, 
taip pat išskyrus šeštadie
nio vakarą, rugpiučio 21 die
ną.

Koncertų galima bus klau
sytis nemokamai.

Belaisvių sąrašasB
Karo departamentas bir

želio 9 dieną paskelbė 403 
Amerikos kareivių pavar
des, kurie yra italų karo ne- 
laisviais. Aštuoni vyrai yra 
italų nelaisvėje iš Chicago

užeisiąs lietuvis 
hicagiefis
Karo departamentas bir- area. 

alio 10 dieną paskelbė 308
P»9robė mergaitę

Afrikos ir pietvakarių 
acifiko apylinkėse. Sužeia-

Chlcago, 1)1.—Pereito tre
čiadienio vakare du vyrai

tfu skaičiuje dešimt yra iš, pagrobė 16 metų amžiaus
hicago area.
Sužeistųj skaičiuje yra 
tttdžiūnas, Joseph, A., Ber
iant, Mrs. Bessie Naines, 
otlna, 1646 W. 21 st str. 
Naudžiūnas yra sužeistas 
Afrikos kovoje.

n KITĘ KARO BONUS!

mergaitę, kai ji -vaikščiojo 
Indiana str., prie 116th pi. 
Mergaitė vaikščiojo su Roc- 
co Camadeca, 14 metų am
žiaus. Jis pareiškė, jog auto
mobilyje sėdėjo du negrai, 
vienas iš jų iššoko, pačiupo 
mergaitę ir įtraukė į auto
mobilį ir nuvažiavo.

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

Dabar laikas registruotis 1943—1944 mokslo metams
r' ’ " jM’ , > • » '

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

Amerikietis lakūnas išgyveno 141 
dieną Australijos miške

Sydney, Australia. — Staff 
Sgt. Grady Gaston, buvo 
pažymėtas dingusiųjų sąra
še, kai Amerikos Liberator 
bombanešys sudužo, 1942 
metais, gruodžio mėnesį. 
Gegužės 23 dieną Gaston vėl 
grįžo į oro jėgų sąrašą, jis 
išgyveno 141 dieną dideliuo
se Australijos miškuose.

Trys oficierlai, kurie iššo
ko su juo parašiutais iš su
žaloto lėktuvo, mirė miške, 
bet Gaston pergyveno viso
kiausius baisumus, kurie tu-' 
rėjo užmušti ir patyrusį 
miškų keliautoją.

“Aš nesitikėjau pamatyti 
žmogaus”, — jis pareiškė 
gegužės 23 dieną. Gaston 
svoris nukrito nuo 168 sva
rų mažiausia iki 100 svarų. 
(Buvo pažymėta, jog Gas
ton yra kilęs iš Alabama).

ĮVAŽIAVO Į BAISIĄ 
AUDRĄ

Staff Sgt. Grady Gaston 
apie savo ųuotykius pasa
koja:

Grįžtant iš bombardavimo 
misijos, gruodžio, 1 dieną, 
pereitais metais, bombane
šys įvažiavo į smarkią aud
rą, kur tai šiaurės Australi
joje. Lėktuvo instrumentai 
sugedo, gazolinas pasibaigė,

Šuo išgelbėjo dvi 
gyvybes

Chicago, III.—Pereitą tre
čiadienį šunies suloj imas iš
gelbėjo dviejų seserų gyvy
bes nuo užtroškimo.

Viena sesuo nesveikavo ir 
ji atsuko gazų vietą. O kita 
sesuo miegojo. Šuo sulojo ir 
pažadino miegančią seserį. 
Ji tuojau atidarė langą, pa
šaukė gaisrininkus. Nesvei
kuojanti sesuo buvo atgai
vinta.

Švaros savaitė
Chicago, 1)1. — Mayoras 

Edward J. Kelly nesenai iš
leido atsišaukimą, kuriuo 
paskelbė nuo birželio 13 iki 
19 dienos švaros savaitę.

Šios savaitės tikslas yra 
atkreipti visuomenės dėme- 

, sį j tai, kad netinka mėtyti 
popierius ir šiukšles par
kuose, alėjose, bulvaruose ir 

į kitose viešose vietose.

j*

vėžiais ir mėsa iš swordfish, 
kurią vanduo išplauna ant 
kranto.

LĖKTUVAI

Daug kiaulių atgabeno
Pereitą trečiadienį į Chi- 

cagos stockjardus buvo at
gabenta 40,000 kiaulių. Tai 
yra didžiausias skaičius 
kiaulių, atgabentų per vieną 
dieną į skerdyklas, nuo pe
reitų metų, sausio mėnesio.

nežinojo kur esą: ar virš že
mės ar jūros.

Įguloje įskaitomi šie vy
rai: Lts. Norman Crosson, 
Ohio; Arthur Speltz, Minne
sota; Marš Grimes, Boston, 
Mass; ir John Dyer, Boston, 
Mass.; Staff Sgts. James 
Hilton (nėra adreso), ir 
Charles Workman, Ohio; 
Sgts. Lųy Wilson, Ohio, ir 
Edward McKeon, New York, 
ir Corp. John Ge^des. 011

VIENAS ŽUVO 
ŠOKDAMAS

NEPASTEBĖJO

Kūčių vakarą trys Libe- 
rators lėktuvai skrido žemai 
virš jų, bet jie vyrų nepaste
bėjo, Gaston pasakė.

Spetz vis silpnėjo ir to
liau negalėjo keliauti. Buvo 
pastatyta primityviška lūš
na ant kranto ir jį ten pali
ko, o kiti nuėjo ieškoti pa
galbos.

Gydytojas teisme
Pereitą trečiadienį sulai

kytas Dr. Winfield Scott, 37 
metų, 6200 Greenwood. Jis 
kaltinamas, jog jaunai ve
dusiai moteriai padarė ne
leistiną oiperaciją. Dabar to
ji moteris yra ligoninėje.

Gaston pareiškė, jog 
Workman žuvo, kai jis šoko 
su parašiutu. Gastoų susiti
ko su Grimes, Spetz ir Dyer 
po iššokimo iš bombanešio. 
Jie sudėjo į krūvą savo reik
menis, kurie susidėjo iš ke
turių plytelių čekolado, 
džiunglių peilio, žuvies kab
liuko ir siūlo, ir keletos deg
tukų, kurie buvo suvinioti į 
saugų daiktą, kuris neper- 
leidžia vandenį.

Po kelių dienų kelionės 
keturi vyrai pasiekė jūrą ir 
galėjo pagauti ir užmušti 
laukinį gyvulį (bullock), pa
siėmė tiek mėsos, kiek. galė
jo panešti. Kada mėsa bai
gės, jie maitinos ubgomis,

Keletą dienų vėliau, kada 
buvo bandyta pereiti skersai 

tvynio apsemtą upę, Gri
mes paskendo, jo lavoną jū
ra išplovė. Gaston ir Dyer 
grįžo atgal “mirti su Spetz”.

Kada jie grįžo, Spetz vėl 
rado gerokai pasveikusį, net 
jis galėjo su kitais keliauti. 
Bet jie buvo priversti grįžti 
atgal, kada trys vyrai ban
dė pereiti skersai upę, kur 
paskendo Grimes.

“Sausio pradžioje trys 
Mitchell bombanešiai skrido 
virš mūsų, bet jie nė vieno 
iš mūsų nepamatė”, — pasa
kė Gaston. “Mes vis silpnė- 
jom ir silpnėjom, ir paga
liau vasario 10 dieną Dyer 
krito ir mirė.”

“Mes nutarėrtie nepalaido
ti nei Grimes nei Dyer, tikė
dami, kad jų lavonus kas 
nors ras vėliau. Kada mes 
ieškojom maisto, Speltz kri-

to ir gulėjo visą dieną lie
tui krintant.

“Jis mirė vasario 24 die
ną. Maisto rūpestis gulė ant 
mano vieno pečių.”

KOVOJO VIENAS

Gaston gyveno vienas, ko
vojo su badu. Mėsą plėšė iš 
jaučio lavono, kuris buvo 
pusiau suėstas laukinių šu
nų. Pagaliau Gaston buvo 
rastas kovo 21 dieną vietos 
gyventojo, kuris jį nulydėjo 
į baltojo gyvulių ūkį.

“Sekančią dieną”, — jis 
sušuko, — “aš tiek daug 
valgiau, kad net susirgau. 
Baltas žmogus pranešė po
licijos stočiai, į kurią buvo 
75 mailės kelio, — tai buvo 
pirmas įvykis per septynis 
metus; policija mane pasie
ki po dviejų ir pusės dienos 
vėliau.”

Gaston pareiškė, jog jis 
Cloncurry pasiekė gegužės 
9 dieną, ir pasakė Australi
jos kareiviams kur galima 
rasti jo draugų lavonus.

X Kun. Lunievvsky, ma
rijonas, viršininkas Wash- 
ington, D. C., namo, šiomis 
dienomis lankosi Chicagoj 
ir Rockford, III.

X Ciceriečiai visu smar
kumu ruošias prie savo pa
rapijos pikniko, kuris įvyks 
parapijos globėjo šv. Ahta- 
no dienoje, birželio 13 d., 
Vytauto parke. Piknike bus 
pagerbti ir visi Antanai ir 
Antaninos.

X Mutual Federal Sav
in gs and Loan Assn., 2202 
W. Cermak Rd., raštinėje 
belikę tik 17 bilietų į tarp
tautinį Pageant, kuris bus 
birželio 20 d., Medinah 
Temple, 14 E. Ohio St. Ti- 
kietas duodarųas dykai per
kant bent vieną Ų. S. boną.

X Šv. Antano dieną (atei 
nantį sekmadienį) Chicago 
Antanų piknikas bus Labd. 
Sąjungos ūkyje. Piknike bus 
pagerbtas ir to ūkio šeimi
ninkas Antanas Bacevičius. 
Pikniko pasisekimu daug
rūpinasi veikėja Sudeikienė
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X Irenai Aitutytei praei
tą sekmadienį nepasirodžius 
chore per sumą, pasiteira
vus pas choristes sužinota, 
kad yra išvykus atostogų. 
Ji yra Aušros Vartų para
pijos choro solistė, taip pat 
dažnai puošia mūs vakarų 
programas. Dirba Metropo
litan State Bank.

X Sasnausko choras, kiek 
teko girdėti, vėl pasirodys 
tarpe svetimtaučių. Tarp
tautiniam 'Pageantj, kuris 
bus birželio 20 d., Medinah 
Temple, 14 E. Ohio St., iš
pildys lietuvišką programą, 
Šokių dalį atliks Šv. Kazi
miero akademijos tautinis 
baletas.

X V. Balzekaitė sunkiai 
serga ir randasi ligoninėje. 
Jos mamytė yra uoli Mote
rų Są-gos 20 kp. narė-rėmė- 
ja, o dukrelė priklauso prie 
jaunamečių. Balzekai laiko 
valgomųjų daiktų krautuvę 
prie W. 46 St. ir Rockvvell 
St. Simpatingi nuoširdūs biz 
nieriai.

X Raymovickių sūnui 
Bill 4046 S. Francisco Avė., 
kūmu prie dirmavonės bu
vo V. Kalvaitis. Raymovic- 
kiai yra žymūs Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para- 
pijonai ir duošnūs rėmėjai, 
taip pat Labdarių Sąjungos 
amžini nariai ir rėmėjai ki
tų idėjinių draugijų.
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