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SICILIJOS AERODROMAI SUSKALDYTA
Tai Catania ir Gerbini; tai atliko 
amerikiečiai didžiuliais bombonešiais

Viename aerodrome susprogdinti 
dvidešimts penki ašies lėktuvai
SĄJUNG. VADOVYBE 

frikoj, birž. 14. — Ar
iu Rytų komandos U. 

S. ■ bombonešiais atakuota 
Sicilijos sala, Viduržemio
J*™*- •

Sudaužyta ir suduobėta 
ten du ašies aerodromai, 
Catania ir Gerbini. Kliuvo 
dar kitoms apylinkėms.

Išmesta apie 250,000 sva
rų bombų.

Gerbini aerodrome sunai
kinta ten buvę sustatyti 25 
ašies lėktuvai.

Sprogimai sukeldino. di
džiausius dulkių kamuolius. 
Kaip kur sukelti ir gaisrai.

(Iš Romos paskelbta, kad 
ir Messina, atakuota. Taip 
pat paskelbta, kad. po šia 
gauto smūgio Mussolini įsa
kęs iš Sicilijos daug žmonių 
evakuoti. Bet apie Catania 
ir Gerbini aerodromus kol 
kas tylima).

U. S. lakūnai pliekia 
japonus Solomons

WASHINGtON, birž. 14. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Russell salų 
grupes, Solomons, padangė
se amerikiečiai Lakūnai tu
rėjo atkaklią kovą su japo
nų 50 Zero koviniais lėktu
vais.

Tas įvyko praeitą šešta
dienį. 25, galimas daiktas 
35, japonų Zero lėktuvai nu
mušti stačiai jūron. Ameri
kiečiai prarado 6 lėktuvus. 
Išėmus du, kiti visi ameri
kiečiai skridikai išvaduoti.

Be to, kitoj vietoj dau
giau japonų lėktuvų numuš
ta ir dar du jų bombonešiai. 
Tad praeitą savaitę numuš
ta 65 priešo lėktuvai ir iš 
viso daugiau kaip 1,000 lėk
tuvų japonai prarado Solo
mons zonoje.

Amerikiečiai ir toliau a- 
takuoja japonų okupuojamą 
Kiška salą, Aleutians. Pra

takos vykdomos dienomis ir nešta, kad ten japonų at
sparumas jau gerokai pa
laužtas.

Trečioji Italijos 
sala pasidavė

SĄJUNG. VADOVYBE. 
6. Afrikoj, birž. 14. — Va- 
kar Italija neteko trečiosios 

'f savo salos Viduržemio jūro
je. Tai Linosa, kuri be nė 
kokio apšaudymo pasidavė 
vieno britų naikintuvo įgu
lai.

Linosa aala maža — apie 
poros mailių skersai ir išli
kai dįdumo. Be uostų ir be 

A kitų patogumų. Joje garni
zoną sudarė apie 140 italų 
kareivių ir jūrininkų.

Normalus gyventojų skai- 
. čius yra apie 500. Jie dau

giausia užsiėmę galvijų au
ginimu.

Linosa yra už 28 mailių 
Siaurrytų link nuo Lampe- 
ctasa.

KARO EIGA
VIDURŽEMIO JURA. — 

U. S, didžiausiais bombone
šiais | atakuojama Sicilija; 
suskaldyti du ašies aerodro
mai. Spėjama, kad daroma 

A invazijai pradžia. Trečioji 
italų sala Viduržemio jūroj 
sąjungininkams pasidavė.

LONDONAS. — U. S. ir 
britai lakūnai ketvirtoji die
na daužo vokiečių bazes Vo
kietijoje ir okupuotuose 
kraštuose. Teko ir Ruhro 
slėnio karo pramonėms. A-

naktimis.

PACIFIKAS. — Ameri
kiečiai su Flying Fortresses 
ir Liberators bombonešiais 
pliekia japonus bazėse, So
lomons ir Aleutians.

RUSIJA. — Rusai lakū
nai puola vokiečių susisie
kimų linijas užnugaryje; ar
ti Oriol iš vokiečių atsiėmė 
keturis svarbias miestelius.

ITALIJA. — Yra žinių, 
kad Mussolini įsakęs eva
kuoti Sicilijos salą; jis aiš
kiai numato sąjungininkų 
Invaziją.

KINIJA. Kinai atsiėmė
Iš japonų vieną Yangtze u- 
pėa prieplauką.

AMERIKOS GENEROLUI PLANUOJANT UŽPUOLIMĄ Du dideli Amerikos bombonešių
eskadronai atakavo Kiel ir Bremen

*

Apgriautos nacių submarinų bazės; 
žymus skaičius bombonešių negrįžo

« *Y>r*usaa” Acme photo

Amerikos generolas Dwight Eisenhower (dešinėje) tariasi su Coęamodore R. M. 
Diek (kairėje) ir $ir Andrew Cunningham, anglų laivyno viršininkais, ant britų kari
nio laivo, apie italų salos Pantalleria puoli mą prieš pat paimant tą salą. Laivynas pa
gelbėjo oro jėgoms salą apdaužyti ir tokiu būdu privertė ją pasiduoti.

Šventasis Tėvas denuneijuoja nacius,

LONDONAS, bifž. 14. — 
(AP) Gegužes 25 dieną per 
Paryžiaus radiją naciai su
simetė atakuoti Katalikų 
Bažnyčią. Jie pažymėjo, kad 
Bažnyčia esanti perdėm at- 
sakotminga už dabartinį ka
rą. Kalbėtojas per radiją 
kažkoks dr. Friedrich pa
reiškė, kad Vatikanas (šven 
tasis Sostas) karingai atsi- 
nešąs į Hitlerį ir pradėjus 
1933 metais Vatikanas drą
sinąs vokiečius katalikus at
virai kovoti prieš nacius. 
Tada iš Vatikano radijo sto
ties pareikšta, kad nacių 
tvirtinimą^ yra neteisingi. 
Pažymėta, kad tai propa
ganda.

* w
Rusai smogia naciu 
susisiekimams

Irekorduota du 
žemės drebėjimai

NEW YORK, birž. 14. — 
Fordham universiteto seis- 
mografinis biuras vakar į- 
rekordavo du žemės drebė
jimus, kažkur toli Vakaruo 
se įvykusius.

Drebėjimai buvę smarkūs. 
Spėjama, kad, rasi, Japoni
joje.

Šį sekmadienį popiežiaus 
audiencijoje buvo apie 20,- 
000 italų darbininkų, ši gau
singa darbininkų meldžio- 
niją sudaryta pagerbti dar
bą. Tuo būdu užbaigtos po
pieriaus jubiliejinių metų 
manifestacijos.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
kalbėdamas į gausingąją 
darbininkų audienciją sakė, 
kad už šį karą kaltinti Baž
nyčią, kaip tai naciai daro, 
yra negirdėta pasauly nedo
rybė. Niekas tiek daug. ne- 
sidarhuoja už pasaulio tai
ką ir ramybę, kaip Katali
kų Bažnyčia, šventasis Sos
tas visais laikais įvairiomis 
priemonėmis kovoja prieš 
karus. Tvirtinti kitaip, reiš
kia neteisybę sakyti.

Šventasis Sostas vokiečių 
katalikus drąsina ne kito-

WASHINGTON. — Pra
nešta, kad drafto beardai 
įpareigojami šaukti laivy- 
nan tuos vyrus, kurie se 
niau fiziniai nebuvo kaip 
reikiant kvalifikuoti armi 
jai.

LONDONAS, birt. 14. _ k°v^ pri<*”9c‘u9- f

Olandu vyriausybė 
įspėja išdavikus

LONDONAS (ONA). — 
Olandų vyriausybė ištrėmi
me išleido įspėjimą olan
dams išdavikams. Sako, kad 
po karo jie neišvengs baus
mės už savo piktus darbus, 
nepaisant jei jie liksis kitų 
kurių šalių piliečiais.

Įspėjimas, regis, išleistas 
sąryšy su paskutiniais lai
kais vokiečių paskelbimu, 
kad Vokietijos pilietybė o- 
kupuotose teritorijose bus

Žiniomis iš Maskvos, rusai 
bombonešiais smogė vokie
čių užnugarinioms geležin
kelių centrams Gomel, Bri- 
janak ir Karačev. Ąpart 
geležinkelių sunaikinta daug 
vokiečių amunicijos krovi
nių.

Praeitą savaitę rusai nu
mušė 498 vokiečių lėktuvus.

vien ginti savo tikėjimo ir

nims, kurie au vokiečiais 
kooperuos.

Po 1940 m. gegužės mė
nesio kiekvieno olando sa
vo pilietybės išsižadėjimas 
be vyriausybės aiškaus lei
dimo yra. niekinis. Kurie to 
neklauso, tie skaitosi išda
vikais. Išdavikai yra ir tie, 
kurie dedasi su okupantais

LONDONAS, birž. 14. — 
Du gausingi skaičiumi A 
merikos didžiųjų bombone 
šių eskadronai vakar ata
kavo Kiel ir Bremen, Vokie
tijoje, ir nutrenkė žemėn 
visą eilę vokiečių kovinių 
lėktuvų.

Kiel ir Bremen yra didžiai 
svarbios vokiečių submari
nų bazės.

Anot grįžusių amerikie
čių skridikų raportų, abiems 
toms bazėms nepaprastai 
smarkiai kliuvo. Nes buvo 
vienos didžiausiųjų ameri
kiečių atakų prieš Vokieti
ją.

Netekusi vandens 
Pantellerja pasidavė

LONDONAS, birž. 14, — 
Pantelleria salos garnizonas 
suskubo sąjungininkams pa
siduoti netekus geriamojo 
vandens, kurio reikėjo ke
liolikos tūkstančių italų gar 
nizonui ir apie 8,000 civili
nių gyventojų.

Normaliais laikais salai 
vanduo buvo pristatomas 
laivais. Bet kaip sąjungi
ninkai salą ėmė t?jokuoti, 
vandens pristatymas nu
trauktas^ Tada bandyta lėk
tuvais vandenį pristatyti. 
Šis žygis neturėjo pasise
kimo.

Baisūs nacių šėlimai okupuotoj 
Lenkijoj, praneša lenkų agentūra

LONDONAS (ONA)). — 
Nuo Lenkijos okupavimo 
pradžios vokiečiai visiškai 
sunaikino 356 lenkų kaimus,

Bažnyčios teises ir laisvę, ■ praneša lenkų telegrafų a

pripažinta visiems asme-iir su jais bendradarbiauja. Į natvė.

ką naciai varžo ir žiauriai 
.persekioja kunigiją ir kata
likus. K

Šventasis Tėvas išaukšti
no darbą ir darbininko pa
šaukimą. Ragino darbinin
kus Laikytis savo darbo, dar
buotis už pasaulio taiką ir 
neklausyti daugelio vadų 
viliugingų darbininkams pa
žadų. '

Popiežius įvertino sociali
nės apdraudos įvedimus kai 
kuriose šalyse. Sakė, kad 
darbininkai už savo darbą 
turi gauti atitinkamus atly
ginimus. Jų šeimoms yra 
reikalingas patogesnis gyve
nimas — pastogė, vauikų 
švietimas ir aprūpinta se-

gentūra.
Apie tai paskelbta viene- 

rių metų sukaktuvėmis kaip 
vokiečiai sunaikino čekoslo- 
vakų miestelį Lidice su vi
sais jo gyventojais.

Lenkų kaimai išgriauti ir 
visi ju-ose gyvenę žmonės iš
žudyti, pažymi agentūra.

Toliau agentūra pareiš
kia, kad daugiau kaip vie
nas tūkstantis kitų kaimų 
yra masinio atkerėto aukos. 
Tuose kaimuose daugumas

čiai įspėjami, kad jų žiau
rumai nebus užmiršti.

Patys vokiečiai neslepia, 
kad kai kuriose okupuotos 
Lenkijos dalyse lenkai ga
labija vokiečių pareigūnus, 
policistus ir policijos agen
tus. Tad už tai su jais at
silyginama jų pačių galabi- 
jimais. Girdi, kitaip nebūtų 
galima lenkus palenkti prie 

i tvarkos;
Daug lenkų tėvų, sakoma 

sąjungininkų raportuose, ne 
registruoja, savo vaikiu lan
kyti mokyklų. Jie bijo, kad 
naciai gali pagrobti vaikus 
ir juos germanizuoti ‘(vokie
tinti). Naciai tokį lenkų tė
vų elgimąsi vadina “sabo-

Tas įvyko dienos metu. 
Abiejų amerikiečių bombo
nešių eskadronų koviniai lėk 
tuvai nelydėjo. Sako, vokie
čių įginimiaais buvo nepa
prastai atkaklus. Jų 
niai lėktuvai ir priešlėktu
vinių ? patrankų batarėjos 
pakilo kovon.

Kaip sakyta, bombonešiai 
numušė eilę vokiečių kovi
nių lėktuvų. Bet amerikie
čiai ir savo 26 bombonešius 
prarado. Tas yra pirmą kar
tą toks didelis Amerikai vie
nos dienos nuostolis.

Brig. gen. Frederick L. 
Anderson, U. S. oro jėgų 
vadas, pareiškia, kad reikia 
apgailėti taip didelius ame
rikiečių bombonešių nuosto
lius. Bet, anot jo, ši kaina 
pilnai pateisina atsiektą 
liksią.

Kiek vėliau britai didžiai
siais bombonešiais atakavo 
Bochum ir kitus vokiečių 
karo pramonės centrus Ru
hro slėny. Iš šios išvykos 
24 britų bombonešiai negrį
žo. Bet vokiečiams sukelti 
dideli nuostoliai toninėmis 
bombomis.

Britų oro ministerija skel
bia, kad kiti britų lėktuvų 
eskadronai atakavo vokie
čių bazes Šiaurės Prancūzi
joj, Belgijoj ir Olandijoj.

Ten ir kitur dar daugiau 
vokiečių kovinių lėktuvų nu
mušta.

Praeitą naktį vokiečiai la
kūnai atakavo Britanijos 
šiaurrytinius pakra š Č i u s. 
Vieną miestelį padegė. Su
degė mokykla ir keletas na
mų. Iš žmonių nė vienas 
skaudžiau nenukentėjo.

gyventojų, vyrų, moterų ir|tažu’r. Poznaniuje vokiečių 
vaikų išžudyta. autoritetai paskelbė įspėji-

Lenkai patrijotai sunai
kintų kaimų vardus sura
šo viešosiose vietose ant na
mų sienų. Tuo būdu vokie-

mą lenkams tėvams, kad 
jie bus baudžiami, jei prie
šinsis privalomąjam vaikų 
švietimui.

Nori, kad Rusija 
pakiltu prieš japonus

CHUNGKING, Kinija, bir 
želio 14. — Kinų vadas 
Chow Lu vietos kinų Laik
rašty iškelia, pageidavimą, 
kad Sov. Rusija nusisuktų 
prieš Japoniją su aktyviu 
karu. Jis sako, tuo būdu 
japonai būtų veikiau sutriuš 
kinti.

WASHINGTON. — Orga
nizuotas darbas reikalauja, 
kad prezidentas nepripažin
tų kongreso pravesto prieš- 
streikinio biliaus.

LONDONAS. — Yra ži
nių, kad civiliniai ir be Mus- 
solinio liepimo bėga iš Si
cilijos.

* ,
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50-to gimtadienio proga
Pagerbtos "Darbininko" redaktorius 
Antanas F. Kneižys
Netikėtai patyrus, kad 

birželio 12 d., Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” re- 
diktorius, minės savo 5O-tą 
jimtadinenį, jo artimieji ir 
priedeliai sumanė padaryti 
mažą surprizą.

Birželio 11 d., ‘"Darbinin
ko” salėje parengta ant 
greitųjų ilgokas stalas, ku
ris įturtintas neracionuotais

tis, kad dar vis tik forty 
nine. Reiškia, kad dar per 
anksti trauktis iš lietuviš- 
ko-katalikiško veikimo, y- 
pač dabar, kada mūsų tėvų 
šalis Lietuva, taip reikalin
ga darbininkų, kurie padė
tų jai sutraukyti vergijos 
ir žiaurios okupacijos rete
žius. Taipgi dr. P. Jakima
vičius ,pareiškė, kad reiktų

Jaū' pčnkioms P“8*"*“- iOg. k
išeivijoje būtų daromi prak
tiški žygiai lietuvybės pa-

vakarop išmušus pradėjo 
rinktis Antano gerbėjai. Bu
vo tikrai žinoma, kad Anta
nas Kneižys nieko apie tai 
nežino, nei jaučia, kas vė
liau ir pasitvirtino. Anta
nas Kneižys įkliuvo į salę, 
kaip žuvis į tinklą, čia tai 
nuopelnas Antano Peldžiaus. 

Antanas Peldžius, “Dar-f’’*'. ’ 7
bininko” administratorius 
atidaro parengimą ir pareiš
kęs, jog šis skubus subėgi
otas padarytas per 24 pas
kutines valandas, kad atžy
mėjus Antano Kneižio 50-tą 
gimtadienį ir kviečia dr. P. 
Jakimavičių, buvusį Mase. , 
valstybės, komisionierių bū
ti vakaro toastmasteriu. Sis, 
pasveikinęs to subėgimo kai 
tininką ir visus susirinku
sius, kvietė pasistiprinti gra 
žžai paruoštais lietuviškais 
valgiais ir įvairiais gėrimė
liais. .

Griganavičius, A. Peldžius, 
Balukonis, Zaveskas, R. Juš
ka ir O. Siaurienė.

Dalyvių vardu, adv. Ka
linauskas jf.aikė gražų su 
inicialais portfelį.

Kalbose būta įvairių iš
sireiškimų ir gana charak
teringų pareiškimų, kas lie
čia 'lietuvišką veiklą. Pa
vyzdžiui adv. Kalinauskas, 
kreipia dėmesį į šių dienų 
įvykius Lietuvoje. Anot jo, 
žinios gana šiurpios pasie
kia mus, kaip Lietuvoje na
ciai terioja lietuvišką kul
tūrą: degina mokslo kny
gas, naikina istorinius it 
mokslinius užrašus, uždari-

prasti, jog iš vieno pasišven
tėlio neatimti jo paskutinio 
cento kasdieninės duonos 
kąsnio jo šeimai įsigyti, kad 
vien tik savo lėšomis išlai
kytų radi© programą. Da
bar biznieriai nesiskelbia, 
nes jie sakoctf, neturį ką

RADIO
RADIO GRANADIERIAI 
IR KITI PILDYS 
PROGRAMĄ
* Mylintieji klausyti radio 
programas galės tikrai links 
mai laiką praleisti šiandie,

DR. M. WEINE, O.D,

siūlyti parduoti. Todėl rei-į antradienį, 7 vai. vak. Klau 
kia visuomenei ateiti su pa- gydami “Peųples” reguliarės

antradienio radio programos 
iš stoties WGES A. Brazis, 
M. Batutis, J. Vąnas, radio 
granadieriai ir kiti yra tik
rai gerai prisirengę ją iš
pildyti. Nepamirškite pasi
klausyti. Rep. XXX

Ąntradienis, birž. 15, 1043*

TRU-VISION OPTICAL CO.

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

Registruoti ir Licensuoti 
OPTOMETBISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: I’IitiumI., Trečiad., Peuktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrai), ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
fieėtadleuiais ir Sekiuadleuiais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

Po užkandžio toastamas- 
teris apibudina Antano se
niai pažįstamą asmenybę, 
kaipo sąžiningo ir kataliky
bei bei lietuvybei atsidavu
sia veikėja; net keliais at
vejais pareiškė įdomių min
čių sąryšyj su lietuviška 
veikla ir riša redaktorių, 
kad dar daug darbo prieš 
akis nepadaryto mūsų lietu
viškosios išeivijos darbuo
tėje. Nors jau ir 50-tas gim
tadienis peržengia savo auk
sinį slenkstį, bet, anot dr. 
Jakimavičiaus, reikia jaus-

galba kitokiu būdu. Adv. 
Young (Jankauskas >, pažy 
mėjo, kad Antanas Kneižys 
visuomet kėlė lietuvius pro
fesionalus ir juos labai įver
tino. Lietuviai profesionalai 
rado tikro atgarsio savo 
profesijoj iš visuomenės pa
ramos savo reikalus paves
ti jiems. Todėl esą lietuviai

neja mokslo įstaigas ir a- j profesionalai, ypač jaunes- 
_ reštuoja profesorius-maky- niejį didžiai dgkingi redak.

ri£ ^susirinkimėlia?"j” profesiją j toriui ir laikraščiui “Dar-
tis lietuvių veteranų, kurie “Ud° uklPi*lkufi ir dar bininkui” už profesionalų 

bminkus tremia sunkumu , vardo išltėlimą ir į įtrauki- 
darbams j Vokietiją, šie i mą j lietuvišką veiklą tavo 
nacių žiaurūs darbai Lietu- , paraginimais. Tarp kitų da- 
voje, verčia mus susirūpin ;,ykų ir visi Rlti 
ti mūsų tėvų Salimi _ Lk ; kalba(j kag
tuva. Gi Namaksy savo zo- j
dyje kreipia dėmesio į laik-. (Nukelta J 3 pusi.) 
raštį “Darbininką”, kaipo į 
rimtą lietuvybės palaikyto
ją šioje šalyje ir būtinai 
reikalingą, kad galėtų per 
jo skiltis suteikti informa
cijų visiems lietuviams apie 
Lietuvą ir kaipo vieną iš 
rimčiausių laikraščių krei 
pia dėmesį į viąokeriopą jam 
paramą. Taipgi ypatingai 
pažymi, kad Darbininkų Ra
dio reikalingas būtinos pa
ramos, nes jis daug priside
da prie lietuvybės palaiky
mo. Namaksy giliai įsitiki 
nęs pabriežė, kad lietuvis

laikymo reikalu. Reikėtų da
ryti, kad ir mažesniais bū-

pareikštų iš savo praeities 
veikimo lietuvybės reikalu 
mintis, ir kad anas mintis 
tuoj aus čia pat užrekorda- 
vus, kad sutraukus į tžLip 
vadinamus istorinius rekor
dus, kad mūsų jaunoji kar
ta galėtų susipažinti, kaip 
jų tėvai gynė savo tėvynę, 
kaip rėmė, kaip dėl jos sie
lojosi, ir kaip turėtų jau-k-
noji karta branginti savo 
tėvų šalį...

Toliau sveikinimo kalbas 
pasako: adv. J. Grigalius, 
St. Mockus, dr. J. Antanė
lis, W. Skudria, J. Kumpa, 
F<lGr«adeiyiė, RtanaUks, 
F. Simanavičius, Smigias, 
F. Zaleskas, adv. K. Kali
nauskas, Namaksy, adv. A. 
Young, V. Valatka, adv. A.
Šalna, P. Razvadauskas, S. I kai visuomenei reikia su-

:• ' -

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
niiffpdiiRiu BHdelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 

daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, I.ittle Ben Ir kiti budelnlkat gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 2X310118 

Nuoanuao batobb.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūaų įtaigoje. Jūsų indSUai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Foderal Savings and Loan In- 
suranee Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YMIAUHA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. OALUMET 4118 Jos. M. Moieris, Sec’y. 82S6 BO. HALSTED ST.

DMUGO

\Mllk SI IJIJ I O

''O

&

DR. STRIKOL'iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office taL YARds 4787 
Narni) teL PROipact 1930

Tol YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 We»t. 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8:30. 
Pirmadieniais 2-4 ir 6:30-8:30

šventadieniais — 11-12. '

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M UŽTRA

UKIU INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEI6PARDUOTI.
TŪBOS, CLARINKTAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONE8, FLUTES 
au “oaaea” — >85.00, >87.50.
>45.00 -ir >7t.0e. Viri garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
>5.50. >8.60, >12.50 ilrf-I tJA.OJ.-
8TRIUNINIAI BASAI —
>125.00 Ir >150.00. BASO 
DHNOALAS — »1».0O. 8M 
U AI 8MUIK0M8, STRIUNINI- 
AM8 BA8AM8, VIOLAS‘'IR CEL- 
LO — >1.60. >8 00, >6.00. 610.00 
ir >16.00. Striūnoa dėl visu virė- 
mlnėtų instrumentų. BA8S ir 
ŠNARE DRUMS—>18 50. >28.60, 
>36.00 Ir >60.00. PEDALS. KI
BO Y 8, CYMBOL6, Iv DpUM 
HEAD8 pataisomi Jums palau
kiant. MOKYK PIBCE visiems 
braas b- “regd*^,.. instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tame. Triflboms, Sakaphonea ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarama

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maavrell St., Chicago

.00.

Greit? Palengvinimą 
mw HERNIA arba

PATRŪKIMO
—- telkia —

PATAKNA- 
▼BKABt

— kuria -—
Rpnctal Iznoja 

Tame!

MabUcIt mpM-
(Hoti neraaalata 
naktoikHata Gy
venkit Huont nuo 
ratrOkimo MSoa.

— SPECIAL — 
Iškirpkite 6J skelbimą ir priduo- 

kite mums pirm 80 dienų taiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI ~ ELEKTltlKS VEIKIMO 

MMANKATIN1MA 
JOao Skilvio Muebuių Treatmeotą. 

NfiRA KO GERESNIO U2

Oraator of Oustoat Apptlancea for 17 yra
SS S. STATE, HM. *10, KCA. 41M 
Daily 1« A.M.-Tti ai Man., Frl. TRI • F.M.

TU 1, 8an<h< I ta *.

yra spaoialia garatelmo band: 
nafana kitose talkralfluoaa. na< 
paaialymaa nebus atkartotas.

ir
p«i. tie'

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

1.9 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

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.

Tol. YARds 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso TeL............... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

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

DABARTINB 
DffVtDENTŲ 
RATA >1

4/O

1751W. 47ih Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO'AS 
28 metų patyrimas

TeL: Varde 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OflMM ftr Akinių Dtarbtavū

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 94th Street '

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik Mena pora aklų visam gr- 
vanlmui. Saugokite Jas. leisdami 
Uegnmlnuotl Jas moderniškiausia 

kurte regijlno 
gali sutelkti.

METAI PATYRIMO

Dr. John 1 Smetona 
Dr. 1 J. Smetona. Jr.

OPTOMET RIMTAI 
1801 So. Asbkuid Aveniu

Kampas l»-tee 
u UAkAL OftU.

•MM a. m. iki liH p. ga 
Ir Mttaū. •:■• a. m.

MJitt f- F

Telefonas llKMlocJt 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-8,
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

■pagal sutartį,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saulute KELteie 2868 

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

Hakmartlaniaja pagal auaitaruMk

Ar Skauda Kojas ?

rCJiuK REL'fr With 1l£b MtTHOD

*•» W«V teaie. Redme,
—Pads for Corns and __

^s«~asss

SHOES 25e~ >
FOOT E-Z SHOE SHOP 

189 NO IA SAtLE ST

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIBginia 0036 

RmidmdjM UL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniam pagal sutarti

TeL YARds 5921.
Bes.: KHNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

T«L OANaI 6122

DR.DEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

rezidencijI
3241 West 66th Place 

Tel. REPablle 7868

TeL CAN&l 0267
Rea. tel.: PROtpect 6659

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

Reaidendja: 6600 8o. Artesian Ava. 
VALANDOS: U V. ryto iki 3 p.p. 

A Ud 9 vaL vakara.

FOURTH OF JULY MUNKĄSSek. Sun., Liep.4d,
Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

(Prie 24th St. ir Desplaines 1 
Avė.) — No. Riverside, III. H

Galima labai patogiai ir greitai nuvažiuoti į Bergman's Grove ne tik automobiliais, bet taipgi ir gatvekariais ir "L" traukiniais.
: ' '-trr' -K—
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X Antradienis, birž. 15, 1943

Ant, Kneižiui 
50 metų

(Atkelta nuo 2 pusi.)
Jia lietuvišką veikimą ir 
Antano asmenį.
' 'Antanas Kneižys, savo 
žodyje apibėgo per visus 
ten esančius ir didžiai dė
kojo, kad toks šposas jam 
padarytas. Tai esą antras 
jo gyvenime. Pirmas buvęs 
1940 metais, čia charakte

ri ringas supuolimas. Kai nor- 
vudiečiai 1940 metais, bir
želio 16 d., surengė pager
bimo bankietą pagerbti A. 
Kneižį, jo 25-kių metų žur
nalistinės darbuotės, tai han 
kieto eigoje* buvo gautos 
liūdnos žinios iš tėvynės 

** Lietuvos, kad komunistai o- 
kupavo Lietuvą, šiandien gi 
gautos žinios, kad naciai te- 
rioja Lietuvos kultūrą ir t. 
t. Ar tas turėtų reikšti, kad 
šis ir anas buvusis pager
bimai, tai supuolimai, kad 
sustiprinus redaktoriaus mo 

jL relę ir davus jam suprasti, 
kad ne vienas esi karo fron
te tėvynės priešais, bet štai 
tave prieteliai, kurie kiek
vienu momentu tau brangus 
darbininke, ateina į talką. 
Tik šauk, mus visus ir po 
vieną, ir štai mes čia pat... 
bent tokios mintys galima 
buvo išskaityti iš pareikštų 
susirinkusių asmenų. Ir tik
rai, Antanas jautėsi ryžtin
gesnis kovai, prieš tėvynės 
Lietuvos teriotojus... ’ 

(Bus daugiau).

Kinai atsiėmė Yanųtze! 
upės prieplauką

CHUNGKING, Kinija, bir 
želio 14. — Kinų vadovybė 
paskelbė, kad kinų kariuo- 
mfenė iš japonų atsiėmė 
Yangtze upės prieplauką 
Sungtze po atkaklios kovos 
su japonais. Daugybė japo
nų išklota.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

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

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 14 kambarių na
mas. Pilnai įrengtas, 3 karams ga- 
radžlus. Galima padidinti.’ Atneša 
gerų. {eigą. Prieinama kaina. Kreip
kitės: 3328 WARREN BI,VD.

MYKOLAS
ANDRIŠKEVIČIUS

Gyveno 1712 N. Wolcott 
Mirėvbirž. H 'd.. 1943, 3:25
vai. popiet; sulaukęs 70 metu.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Krokelauklų pa- 
rap., Luklingėnių kaimo.

Amerikoje išgyveno 48 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį .Emiliją. (po tėvais 
Daugirdaitė), 2 dukteris Jo- 
sephine Kamka, žentą Victor, 
Prancišką Skawrčik ir žentą 
Joseph. 3 sūnus Mykolą, 
Pranciškų, marčią Stefaniją ir 
Edvardą, marčią Angeline, 10 
anūkų ir 3 proanukai brolį 
Juozapą ir jo šeimą (Spring- 
field, Iii.), švogerį Mykolą 
Daugirdą ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų Ir .pa- 
žsįtamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansia Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
birž. 17 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po r>a- 
maldų bus nulydėtas. į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris. Dukterys. 
Sūnai, Žentai, Marčios, Arnikai. 
Brolis, švogerls ir Giminės.

Laido tuvių Direktoriai Ea- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

r- - - " .....

fltyda Lietuviams!

BIK^K3MT13 DRAUGAS, chicago,' inrunik

HELP WANTED VYRAI HELP UANTEI) — MOTERYS VYRAI IK MOTERYS

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

X
/

r

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių, >

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

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
f f ' a 'f

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.

, JOSfPH F. BUDRIU, lnc«potated
1 FURNITURE KRAUTUVE

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 723^
s.

Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 
ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymūs Radio Programai leidžiami Budriko Krautuve*
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenlo vakare, 7-tą valandą.

“DRAUGAS” HELP WANTHD 
ADVERTIsnro DEPARTMKMT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpb *488-9489

HELP WANTED — VYRAI

50 PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

SPOT WELDERIŲ 
100% Karo Darbai

Gera mokestis. 48 vai. savaitėje 
mlnlmum.

JAMES METAL PRODUCTS CO. Ine. 
2929 N. Oaklcy Avė.

100% KARO DIRBTUVEI 
REIKIA ' 
TUOJAU

Aluminum Furnace Vyrų 
Crane Operatorių 

Darbininkų 
Atsišaukite 

Employment Ofisan 
Atdara kasdien nuo 9 iki 5 

Sekmad. nuo 9 iki 3 
Atsišaukite į Dirbtuvę

L- Lavin & Sons, Ine. 
3428 S. Kedzie Avė.

PERTAISYMUI
MOTERIS

Reikalinga. Pastovus darbas paty
rusiai siuvėjai. Atsišaukite* į

SAKS FIFTH AVENUE
669 N. Michivan

JŪS
GALITE BŪTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

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

STOREROOM VYRŲ IR MOTE
RŲ, Porterių, Dišių Plovėjų, Vi
rėjų. Patyrusių ir nepatyrusių. 
Gera mokestis. Matykit Mrs. 
Zmeskal.
SEMAPHORE FOUNTAIN

CHICAGO UNION STATION

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonna.de kambarį- 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Ibi

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

____________6849 Sheridan Rd.____________

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. Klmball Avė, 

VYRAI
Dlrbtuvčs Darbams

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

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. 66tb St.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 6. House 3.
__________13TH & CLARK STS.________

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

JOSEPH LUMBER CO.
8358 BELMONT AVĖ.
(Netoli Klmball Avė.)

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

DRAUGO RAŠTINE 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010. 
SENYVAS VYRAS

IMS - -
by mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės į 
Valet Shop.

EDGEWATER BEACH HOTEL
___________ 6349 Sheridan Rd._________

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

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikta prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

REIKIA VYRŲ
Dirbti Dešrų, dirbtuvėje. Linkers ir 
Kimšėjų.

SCOTT PETERSEN & CO. 
4450 Armitage Avė.

HELP WANTED MOTERYS

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

Ateikit Tuojau
2742 W. 36th PLACE

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo-

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbu šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

Reikia Tuojau

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

DEFENSE DIRBTUVĖJE

100% KARO DARBAI
Patyrimas -nereikalinga; 6 dienos 
į savaitę; laikas Ir pusė už virš
laikį,

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

PROSYTOJOS
Reikalingos prosyti moterų drabu

žius Dry Cleaning dirbtuvėje.

y GERA MOKESTIS 
DAVIES’

2349 Cottage Grove Avė.

UŽLAIDŲ IR VERANKŲ 
FINISHERS

Reikalingos Dry Cleaning 
dirbtuvvėje. 

PASTOVUS DARBAI 
DAVIES’

2349 Cottage Grove Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES ,

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
‘ AMŽIAUS 18 IKI 55 

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

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ:

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

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Rd. -

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

VYRŲ IR MOTERŲ
prie lengvų dirbtuvės darbų. Patyri
mas nereikalinga. Gera mokestis, 
pastovūs darbai.

BUDLONG PICKLE CO.
1840 Marcey St.

(1 blokas į vakarus nuo 1900 
Clybourne Avė.)

ATSIŠAUKITE
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBfiSIT GAMINTI 
“Front Line” Dalis

UŽMOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

GAUSIT
LYGŲ MOKESTĮ

UŽ
LYGŲ DARBĄ

EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT NAKTIMIS-

ATLYGINIMAS UŽ 
GERUS SUMANYMUS

LIBERALINE 
GROUP APDRAUDA

DYKAI GYVASTIES 
APDRAUDA

ATOSTOGOS SU UŽMOKESČIU

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

VYRŲ
IR MOTERŲ
DIENĄ IR NAKTĮ 

ŠIFTAI
■ Taipgi

NEPATYRUSIŲ DARBINIKŲ 
DEL MACHINE ŠAPOS 

Puikios Darbo Sąlygos 
VIRŠLAIKIS IR BONAI

Drbtuvė driba 
100% DEL PERGALES 
KARO PROGRAMOJE

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

REMKITE “DRAUGĄ*

VAIKINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams 
Pastovūs darbai. Laikas ir pusė 

už viršlaikį.

DURAND MFG. CO.
_______ 989 W. 35th St.________

FREIŪHT HANDLERS 
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir vtršlatkia.

ERIE RAILROAD 
____________ 14th Ir Clark Sto,

DOCKMEN
PASTOVUS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. VVESTERN AVĖ.

WOODWO RK E RS—patyrę Jig saw 
eutters; kvalifikacijos tik tame — 
turėti gerą regėjimą (aklų) Ir ge
ras rankas. HUIMBOLDT 2241. 
CHICAGO OEDER CRAFT MFG.

COMPANY,
1049 N. PAULINA ST.

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

LATHE HANDS , 
CRANE OPERATORIŲ y FURNACE HELPERS 
TIME STUDY CLERK 

FOUNDRfiS DARBININKŲ

100% KARO DARBAI
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 

SIVYER STEEL CASTINGS 
3100 S. Wood St.

50 — VYRŲ — 50 
KARO DIRBTUVEI REIKIA 

VYRŲ UZ 
Repair Mašinistus 

Millwrlghts 
Tool Inspektorių 

Sargų 
Darbininkų

Atneškit pilietybės prirodymus. 
EMPLOYM’T OFISAS ATDARAS, 

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ 

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

•

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

FACTORY HELPERS 
SHIPPERS, PAKUOTOJAI 

MAINTENANCE VYRŲ
SPRAYERS

100% Karo Dirbtuvėje 
Gera mokestis Ir viršlaikis

ELĘCTRO MFG. CO.
2000 W. Fnlton, Srd Fl.

Švarūs Dirbtuvės Darbai

VYRAMS
■r .

38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Priimsime Hlgh School studentus 
dalinio laiko ar per atostogų laiku.
Patyrimas nereikalinga. Dieną Ir 

naktį liftai. Pradinė rata 95c į vai. 
Atsllauklt j Employment ofisą 9:30 
ryte Iki 5 popiet, nuo Pirmadienio 

perdėm Penktadienį. 

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

VALYMO MOTERŲ .
REIKIA

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

\ 8-tam aumkšte.

THE HUB
HENRY C. LYTTON & SONS 

State ir Jackson—

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd. 

Švarūs Dirbtuvės Darbai

- MOTERIMS
18 IKI 50 METŲ AMŽ.

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Dieną ar
ba naktį šiftai Pradžioje 60c } va
landą. Atsišaukit į Employment o- 
fiaą 8:30 ryte Iki 5 popiet, nuo 
Pirmadienio Iki Penktadienio.

CASPERS TIN PLATE CO.
____________ 4100 W. 42n-l PI.___________

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. Palutsts.

DIRBTUVES 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos.* Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-8ENOUR CO.

2520 Quarry St.
(S blokai į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

PAKUOTOJOS IR
ŽYMETOJOS

Dirbti Dry Cleaning dirbtuvėj. 
Gera Mokestis. 

PASTOVUS DARBAI 

DAVIES’
2349 Cottage Grove Avė.

SKELBKITE “DRAUGE”

NAUJA MODERNIŠKA 
CAFITERIJA

ATSINEŠKIT GIMIMO 
REKORDĄ

TIE, KURIE DABAR DIRBA 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKIT

Employment Office
5219 S. Western-blvd.

OFISO VALANDOS; 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ ABELNŲ 
DIRBTUVES DARBŲ 

Gera Mokestis 
Pastovūs Darbai 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukite į

HOAG—FARMER 
MFG. CO.

818 W. FULTON ST.
• Monręe 1547

ARTISČIŲ—gabios su plunksna Ir 
bruši-u uždėti pamarginimus (de- 
slgns) ant medinių noveltles. HUM- 
BOLDT 2241.

CHICAGO ( EDER CRAFT CO., 
1049 N. PAULINA ST.

LIUDVIKA 
KNISTAUTIENfi 

po pirmu vyru .Ramanauskienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 12 d., 2:00 vai. po
piėt, 1943 m., sulaukus pusės 
amž. gimus Lietuvoj^ Šiau
lių, apskr., Gruzdžių parap., 
Karvelių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

Mylimą vyrą Antaną, 4 duk
teris Carry Yodvaras, jos vy
rą Anthony, Barbara Berry, 
jos vyrą Robert, Irlne, jos 
vyrą Raymond Trunk Ir šei
mą, Corlnne Hogan, jos vyrą 
Emmett; 3 sūnus Antaną, jo 
moterį Sop'hie, Bruno, jo mo
terį Malviną, Charles, jo tno- 
terį Helen Ramanauskas Ir 
jų šeimas ir daug kitų gimi
nių Ir draugų.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugystės, Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos, Gyvojo 
ir Amžinojo Rožančiaus.

Kūnas pašarvotas randasi 
J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 
So. Callfornia Avė.
Laidotuvės įvyks trečlad. birž. 
16 d., 8:30 v. rvte Iš kopi. į 
Nekalto Prasid. šv. P. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 

/gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv! Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame / Vyras, Duk
terys, Žentai, Sūnai ir Marčios.-' 

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

. ■

A 1 A

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

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

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

Priklausė prie Holy Name draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose, 6608 S. Whipple St. Tel. — 

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

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

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

Nuliūdę Moteris. Dukterys, Tėvas, Broliai, Seserys, Tetos, 
Švogerls Ir Giminės.

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

. A J

Colonna.de
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Svarbi Popiežiaus kalba

padarydama dėl tos konferencijos “dar
bų” kalstą pastabų, rašo, kad ten buvusiems tautinin
kams nieks nebuvę naudinga; nei Amerikos lietuvių 
vienybė, nei geras Amerikos lietuvių vardas. Anot A- 
merikos, “didžiausias” konferencijos nuveiktas dar
bas, tai priėjimas išvados, kad “neverta eiti į kontak
tą nei su socialistais, nei su katalikais.”

Visai teisingai A-ka pastebi, kad vis tik “dar turi
me lietuvių, kuriems Ketuvis lietuviui yra vilkas, o ne 
būtinas ir reikalingas tautos narys.”

Bet, kitaip vertus, gal ir gerai, kad toji konferen
cija įvyko. Mūsų visuomenė dabar dar geriau žinos, 
ko verta yra Klingų ir Simokaičių kampanija, kuo jie 
gyvena ir ko siekia. Reikia laukti, kad ir tautininkų 
tarpe atsiras žmonių, kurie pasmerks šmeižikus ir lie
tuvių vienybės ardytojus.

Vokietijos nacių propagandistai per spaudą ir radijų 
dažnai šmeižia Šventąjį Tėvą ir skleidžia visokių pra
simanymų. Jie drįsta skelbti net tokias melagystes, 
kad būk Popiežius remiųs karą ir net pinigų pristatąs, 
kad tik karą prailginti.

Visi žino, kad tat yra gryniausia melagystė. Nieks » 
dauginu nėra darbavęsis, kad sulaikyti pasaulį nuo 
karo, ir dabar nieks daugiau nesirūpina taikoB da
lykais, kiek rūpinasi ir darbuojasi Popiežius.

Praėjusį sekmadienį, kalbėdamas 20,000 italų dar
bininkų miniai, Jo šventenybė matė reikalo atkreipti 
dėmesį į nacių skleidžiamas insinuacijas ir jas paneig
ti. Popiežius pabrėžė, kĄd tikinčnijų ankes, kurios per 
jo raukąs ’^eina W karui, bet našlių

‘člų^šai^f jįAšaroms šluostyti* paguostiir
* . «r~ • -r-

tuos, kurių mylimieji nū© jų yra, atskirti, kurie yra 
dingę. Savo laitai" būsią paskelbti dokumentai, iš ku
rių paaiškėsią šventojo Sosto dedamos taikai pastan
gos.

Atsakęs į nacių melagystes, Popiežius kalbėjo apie 
darbininkų reikalus. Jis pabrėžė svarbų ir būtinų rei
kalą užtikrinti darbininkams tokį atlyginimą, iš ku
rio jie /galėtų patogiai gyventi, tinkamai šeimas aprū
pinti, vaikams duoti mokslą, aprūpinti’ darbininkus se
natvėje.

Šie socialiniai klausimai turi būti tinkamai išspręsti, 
jei norima apsaugoti visuomenę nuo naujų sukrėtimų, 
nuo pavijingų sukilimų.

Be to, Popiežius perspėja pasaulį nuo “klaidingų so
cialinės gerovės pranašų, kurie netiki į abipusį darbo 
ir kapitalo’ susitarimų ir kooperavimą.

Šie klaidingi pranašai nori įtikinti darbininkus, kad 
išganymas glūdi revoliucijoj, kuri turi sugriauti so
cialinę santvarkų, duodant jai nacionalinį karakterį.

Socialinė revoliucija siekianti iškalti darbininkų kla
sę į pačias aukštumas. Popiežius aiškiai pasakė, kad 
tie žodžiai, tie prižadai yra tu&ti, klaidingi.

‘Flakthiai, jūs matote, kad darbininkų klasė pasi
lieka supančiota, pavergta ir pririštu prie valstybės 
kapitalizmo, kurio pakeičia darbininkas į gigantišką 
darbo mašiną.”

Kad šie Popiežiaus žodžiai yra teisingi, nieks to ne
galės užginčyti. Ir komunizmas, ir nacizmas, ir fašiz
mas, įvedęs į darbininkų gyvenimą savotišką reformų, 
pavertė darbo žmones vergais, mašina. Jiems visos 
laisvės yra atimtos.

«WU JT HITO Ii uiIl«*S r A1H11B VnH*9 UO iCVOil"!’“

cijoj, bet evoliucijoj, sutikime”...
Einant prie socialinės geibvės ir teisingumo, visi 

— darbdaviai ir darbininkai, valdytojai ir pavaldiniai; 
maži ar dideli turi gyventi sutikimo ir broliškumo dva-

i išia. i
Reikia manyti, kad šios rimtos ir teisingos Šventojo

Tėvo mintys nepraeis nepastebėtos. Jomis turės pasb- 
naudoti tie, ant karių pečių bus uždėtas ĮduriMM poka
rinį pasaulį atstatyti.

Vyskupo L Matulionio - 70 ra. arai. sukaktis
Kaip jau buvo iš Vatikano pranešta, vieton mirusio 

vysk. Kuktos, naujuoju Kaišedorių vyskupu paskirtas 
J. E. vysk. Teofilis Matulionis. Šiemet, birželio 22 d., 
rašo LKFSB, vysk. Matulioniui sueina 70 m. Jis gimęs 
1843 m. birželio 22 d,, Rytų Lietuvoje. Daugailių pa
rapija, iš kur vysk. Matulionis yra kilęs, laiminga, nes 
ir Vilniaus arkivyskupas Reinys yra iš tos pat para
pijos. Kunigo šventimus T. Matulionis gavo 1900 m. 
kovo 4 d. Ilgą taiką jam teko darbuotis Rusijoje, Pet
rapilyje, kur jį užtiko ir rusų revoliucija. Per šešerius 
metus po revoliucijos, kad ir šnipų sekamas, kad ir 
tardomas, vis išsisukdavo ir ėjo pareigas sau paves
toj parapijoj. 1923 m. suimtas ir bolševikų išsiųstas 
prie sunkiųjų darbų bausminėn stovyklom Prieš palei
džiant iš tos katorgos darbų, jam buvo prigrąsyta dau
giau neiti kunigo pareigų. Tačiau vysk. Matulionis grį
žo prie savo parapijiečių Ir pavojų nepaisydamas ėmė
si toliau tarp jų dirbti. 1929 m.. Petrapilio mažytėje 
bažnytėlėje,' be jokių iškilmių, prie .uždarytų durų, ji
sai buvo pakonsekruiotas vyskupu. > į"

Praslinko pu°ė metų ir vysk. Matulionis buvo vėl 
bolševikų areštuotas ir pasiųstas į miškų kirtimo dar
bus Solovkų salose, toli šiaurėje. Tenai drauge su juo 
buvo kalinami 35 katalikų kunigai. Vyskupui Matulio
niui, drauge su kitais, tekdavo kirsti ir ritinti sunkius 
sienojus, bei nešti iš miško.

Nežiūrint nepakankamo maisto ir nuovargio, kuni
gai, kurių dar jėgos išnešė, keldavosi pusiaunaktyje, 
kai kiti kaliniai miegojo, ir rinkdavosi pastogėn, virš 
barako lubų; kur paslapčia laikydavo Mišias. Ant pa
prastučio paaukštinimo — altoriaus — buvo patiesia
mas rankšluostis., Vienas kunigas iš skardinės buvo 
padaręs pateną ir kieliką, turėjo įsitaisę žibalinę lem
pelę. Iš miltų patys pasigamindavo ostijų, o jų prie- 
teliai atsiųsdavo džiovintų vynuogių (razinkų), kurias

UŽKARIAUTOS PANTALLEMJOS GRIUVĖSIAI
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Pirmieji paveikslai, U. S. kariuomenės nutraukti po Pantallerijos salos kritimo, ro
do pačioj saloj likusius griuvėsius po to kai sąjungininkų oro pajėgos visu įnirti
mu salą puolė ir greit privertė italus pasiduoti.

Pastarųjų žinių apžvalga
Rašo ELMER DAVIS, direktorius Office of tVar 

Information, Washingotn, D. C.

Vienybės ardytoju
Kažkas mūsų užklausė, kodėl mes nieko nerzšėm apie 

New Yorke buvusią tautininkų konferenciją.
Mes apie ją nerašėme dėl kelių priežasčių: konfe

rencija buvo lokalinio pobūdžio; jon ai/važiavo no or
ganizacijų ar įstaigų atstovai, bot pankiri, tik save 
atstovaują asmenys. /

Tuo labiau nebuvo prasmės apie konferenciją rašyti 
jai praėjus, nes, ir mūsų gautomis žiniomis Ir kitų 
laikraščių aprašymu, toji konferencija moko konkre
taus neriuveikė. Ji pasitenkino kitų lietuvių grupių 
šmeižimu, Klingoms, Simokaiči&ms (vyriausiems fconP 
ferencijoe vedama) nepatinkamų asmenų koUoJIma.

Dėl to U konferencija nusivylė visi geri lietuviai.

išmirkydavo, išspausdavo ir taip turėdavo savo nepa
prastoms Mišioms vyno. šiokius tokius bažnytinius dra
bužius buvo pasidarę iš išplėštų* pamušalų, o vieton 
mišiolo buvo gavę lapelių su nurašytomis Mišių mal
domis. Taip jų tos nepaprastos Mišios tęsdavosi iki 6 
vai. ryto, kada kaliniai buvo pažadinami prie dienos 
darbų. Silpnesniems, kurie po sunkių dienos darbų ne
bepajėgdavo nakčia keltis Mišių laikyti, buvo duoda
ma komunija. Dažnai tekdavo išpažintį išklausyti be
einant į darbą, o komuniją įduoti kur paslapčia užsi
glaudąs už medžio, bedirbantį Tam reikalui konsekruo
tos ostijos buvo įsidedamos suvyniotos į audeklėlį, ar 
į popierėlį.

Taip praėjo sunkūs treji metai, kol dalis tų kunigų — 
lietuviai, buvo iškeisti į Lietuvos komunistus. Lietu
voje vysk. Matulionis buvo Katalikų Veikimo Centro 
vadovybėje, Benediktinių bažnyčios rektoriumi, paska
tiniu metu prieš okupaciją — Kaimo kurijos oficijolu 
(bažn. teismas) ir Liet. kariuomenės vyriausiuoju ka
pelionu.

Kaišedorių diecezija, kurios vyskupu J. K. Matulio
nis yra praskirtas, buvo įkurta 1926 m. bal. 4 d. Prieš 
pat karą šioj diecezijoje buvo 66 parapijos su 220,200 
tikinčiųjų. Pamaldas J. E. vysk. Matulionis laikys nau
joje katedroje, kurią jo pirmtakūnas konsekravo 1936
m., jei tik ji karo nėra sunaikinto.
■

Jau išėjo »spndos "Amerikos
Lietuvių Kalafikif Dubai”

Didžiulė 336 puri. knyga “Amerikos Liet. katalikų 
Darbai”, paveikslais iliustruota, aiškiai gražiai atspaus
dinta jau pradedama siuntinėti užsisakiusiems. Ją iš
leido Kunigų Vienybė, skirdama Lietuvos Nepriklauso
mybės 26 m. sukakčiai paminėti. Knygoje gana plačiai 
aprašomos Amerikos Liet. Katalikų parapijos, draugi
jos; mokslo ir kitokios įstaigos, tai gal pirmas tos rū
šies leidinys, kur tiek vietos skiriama spaudos (laik
raščių) aprašymui. Duodama lietuviškų parapijų ir 
kunigų adresai. Leidinys turi daug informacinės me
džiagos, vertes didelio dėmesio. Jį redagavo komisija: 
kuu. Končius, tam. Pakalnis, kun. Balkūnas ir kun. Rai
la.

Vokietijos bombardavimas
Tikslas Vokietijos bom

bardavimo yra ,> susilpninti 
vokiečių pramonę. Milžiniš
kos atakoj #ąht Dortmund, 
Duesšeldorf ir kitų centrų 
daug nuostolių padarė. Pra
monės iš Ruhr srities nega
lima perkelti kitur. Ji turi 
ten pasilikti ir nukentėti. 
nuo bombardavimo.

i Kai kurie militariniai au
toritetai sutinka, kad gali
ma laimėti karą vien bom
bardavimu tokioje skalėje, 
kokioj amerikiečių ir britų 
oro jėgos dabar vykdo Vo
kietijoj. Ir jei jos bus to
lia# tęsiamos, gali palaužti 
pramonė, kuri būtinai rei
kalinga vokiečių armijai, ir 
galimas dalykas, kad susilp
nins ir vokiečių moralę. Kad 
bombardavimai jau pradeda 
atsiekti tikslą, parodo skun
dai, kuriuos girdime nud 
priešo ir jo draugų.

Ispanų spauda ir radio, 
kontroliuojami ispanų fašis
tų partijos, pakėlė balsą 
prieš šiuos bombardavimus. 
Pradžioje ispanų laikraščiai 
pakėlė skundą apie nežmo
niškumą atakų prieš civilius 
gyventojus. Keista, kad apie 
nežmoniškumą jie nekalbėjo 
tada, kada vokiečiai ataka
vo civilius gyventojus; net 
ir nesiskundė, kada vokiečių 
lakūnai, kurie padėjo Fran
co laimėti Ispanijos civilį 
karą, atakavo ispanų civi
lius gyventojus.

Bet dabar įsakymai duoti 
ispanų laikraščiams pradėti 
kitokią liniją. Jie turi dabar 
sakyti, kad Ispanijai ne taip 
rūpi bombardavimas civilių 
gyventojų kaip faktas, kad 
jie veda prie represijų ir 
chaoso. Taip kalba ispanų 
fašistai. Jie neįspėjo vokie
čių nebombarduoti Varšu
vos arba Rotterdamo, Bel
grado ar Londono todėl, kad 
tas iššauktų represijas. Bet 
dabar, kada represija prasi
dėjo, jie nori, kad alijantai 
juos atšauktų.

Mes girdėsime daugiau ir 
daugiau šių kalbų nuo vo

kiečių, nuo italų ir nuo ja
ponų ir jų draugų. Ir kada 
priešas bus vis daugiau už
gautas, sulauksime daug a- 
peliacijų mūsų humanitari-

Karščiausia diena 
Čikagoje šeštadienį

šeštadienį Čikagoje buvo 
karščiausia šių metų diena. 
3:15 vai. po pietų karštis 
pakilo iki 02.1 laipsnio. Iki 
tol karščiausia šių mėtų die
na buvusi birželio 2 d., kada

niams jausmams. Bet atsį? ^ena.ltaė^ūnr^ Mr-1
minkite, kad ši propagandos želio 12 d įai ats*tiko
kova prieš bombardavimus 
tiktai iš mūsų pusės yra 
vienas priešo ginklų: įran
kis, kuriuomi jis bandys a- 
tidėti pralošimą. Ir jeigu 
jiems pasisektų įrodyti 
mums, kad bombardavimai

m., kada užregistruota 96.6 
laipsnių karščio.

turėtų liautis, tai reikštų^ 
kad daugiau amerikiečių žū-^ 
tų iki karo pabaigos.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėras!

I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

laibai geros rflSIcs moterį) kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP J Į
1711W. 47th Street Tel. Yords 2588

Mrs.K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
TADPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jąs savo ap
dėvėtą par!or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin- 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
rali*

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEEI.EY 87(?0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

kusieji namie pasiryžę iš 
laikyti kuopą toje -pačioje 
aukštumoje. Cicero kuopa 
paėmė net du tūkstančius ir 
penkis šimtus, kurių, sako, 
nei vieno negrąžinsianti. 
Tai, ot, jums vyčiai! Pir
mieji ištisomis knygutėmis 
tikietų įsigijo organizacijos 
veteranai: Ed. Misius ir Ch. 
Januška.

ra- Manstavičius, A. Valaitytė. 
V. Marąuette Park — J. Juo 
A. zaitis, Pociūs.Karo bonų vien tik Chicago lietuviai iki šiol 

yra išpirk? už veik cb milijonus dolerių
(J. Varkalos radio kalba, pasakyta Jos. Sudriko 
radio valandoje birželio 10 d., iš stoties WHFC).

Lietuvių veikla karo 
bonų pardavinėjime

Pasinaudodamas proga,1 
kurią man duoda J. Budri- 
kas, šį vakarą per jo radio 
valandą aš noriu pranešti, 
kaip mes, Chicago lietuviai, 
veikiame karo laimėjimui.

Man smagu pranešti, kad 
iki gegužės mėnesio vien 
tik per lietuviškas taupymo 
bendroves lietuviai yra iš- 
pirkę arti už $2,000,000.00 
karo bonų. Vien mūs taupy
mo bendrovės yra nupirku- 
sios už $830,136.00. Čia ne
įskaitomi bonai pirkti per 
bankus, pašte ir kitose įstai
gose bei dirbtuvėse.

Palyginus veikimą šioje 
srityje mūsų tautos su to
kiu pat skaičium gyvento
jų kitų tautų Chicagoje, lie
tuviai stovi pirmoje eilėje.
Ant kiek man žinoma, gal, 
tik Graikijos ateiviai yra 
mus pralenkę.
' Aš turiu laimės būti ma
riu egzekutyvio komiteto ir 
sekretoriumi Centralinlo Ko 
miteto visų tautų Chicago
je, todėl turiu pfrpgos patir
pti, kaip kitos tautos veikia 
ir ką nuveikė.

Vienoje iš pirmesnių kal
bų man buvo malonu pra
nešti, kad pardavime karo 
bonų lietuviai yra atstovau
jami tarpe kitų tautų per 
tam tikrą komitetą iš de
vynių asmenų. Tam komi
tetui vadovauja teisėjas Jo
nas Zūris, kaipo pirminin
kas.

Lietuvės moterys pardavi
nės bonus 18 d. birželio 
prie State ir Randolph 
gatvių

Šiandien galiu pranešti, 
kad moterys prie Iždo De
partamento pasiėmė ant sa
vęs pareigą pardavinėti ka-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gerta Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė- 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. gis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

|g|BP D1STRIBUTOB

Ambrosia & NecJar 
b e e r s

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Brighton Parke tikietų 
platinime smarkiai veikia 
K. Zaromskis, A. Petrulis, 
J. Brazauskas. Dievo Ap-

EXTRA!EXTRA!
Permainytas

adresas

Lietuviškas
Žydukas

IDARGUTIJ'linikITi: 
si:v

JĮI i. 11:. I , 11 •
■■■■■■■■■ DRAUGĄ

N. RANTEIi, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS 6054

Cicero atidaro frontą. Ci
cero L. Vyčių 14 kuopa vi
suomet Chicago apskrityje 
stovėjo pirmoje vietoje. 
Nors karas ir jos eiles ge
rokai praretino, tačiau Ii

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1033 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.ABU KITOMIS HIENOMIS — nuoHHV 9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S; Western Avė., Chicago, III.
■ Telefonas —r GROvebUl 2242 . \

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

INSULUOKITE Savo NamusPE1ER TROOST MONUMENT COMPANK 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi r~—---- . ” • '
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JBM8 IR J0SŲ. VISAI -ŠEIMYNAI KĄLYGAN APTURĖTI 

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

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava I 

tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto ir 7 kjtų gra- į 
žiu spalvų.. UNITEX vartojamas ant ealcimine, wa 11 paper, pieia- Į 
torio ir waHboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calcl- , 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar I 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdenglą. S 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl 1 ilsu kui jos, Plumbing ir Ileating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk: -j

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oorner 56th and State Street.

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

PAMINKLAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the Une of 

Furaiture

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankkt Productioos. 

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

KREIPKITĖS PRIE

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment eall — 

REPUBLIC 8081

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

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

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

J. LIULEVICIUS

P. I. RIDIKASNULIŪDIMO VALANDOJE
Teiepfcone YARDS 1419

Kreipkitės į

ANTHONY B. ]
Phone YARDS 07B1

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVH.

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 11S8-SS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CIDCAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Bea. I. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

LACHAW1CZ IR SŪNUS
ST 23rd PLACE Phone CANAL 8613
S: 42 E. lOftth ST.

MICH1GAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1870

4806-87 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS "I741-"I742
4882-84 SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

_____________ Tel. LAFayette 0787 r
RADIO PROCtRAMAS — 8:00 "VaL PIrmadjrKetvirtad. vak.

ii stoties WGE8 (1300), su Povilu šaltlmleru.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1OAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YAI

į
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Šiandie paskutinė 
diena suvartoti 
štampą Hr. 17

šiandie, birželio 15-tą die
ną, paskutinė diena suvar
toti “ration ęoupon nr. 17” 
batams nusipirkti. Sekanti 
stampa, nr. 18, bus gera iki 
spalio 31 dienos.

Batų krautuvės visame 
mieste praneša, kad pasku
tinėmis dienomis žmonės 
plūste suplūdo pirktis nau
jų batų ir išleisti štampą 
prieš nustatytą dieną. Pa
tarnautojai krautuvėse net 
nespėja žmonėms laiku pa
tarnauti ir šeštadienį bei 
sekmadienį ilsėjosi dar di
desniam pirkėjų susigrūdi
mui, kuris turėjo būti pa
skutines dienas prieš birže
lio 15.

SĄJUNGININKAI ARTĖJA PRIE ITALIJOS Motina pagimdė
15ta sūnų;

11 jau karo tarnyboje
Chicago. — Mrs. Frances ' 

E. Dyke, 43 amžiaus, gyve
nanti 1325 W. Huron, Chi
cago, jau senai norėjo duk
relės, bet penktadienį, kada 
ji pagimdė savo penkioliktą 
sūnų, jai buvo didžiausias 
džiaugsmas. Ta proga ir 
pats Prelzdentas Roosevel- 
tas jau pasiuntė asmeninį 
pasveikinimo ir pagyrimo 
laišką, už tai, kad ji iki šiol 
Amerikos apgynimui jau da
vusi 11 savo sūnų.
Ištekėjo turėdama 13 metų

Mrs. Dykęs dabar gyvena 
antruoju vyru. Pirmu vyru 
turėjusi 11 vaikų, o su ant
ru jau 4. Pirmasis vyras bu
vo užmuštas Colorado vals
tybėje, kai jį užvertė žemės 
slinkimas. Po to atvažiavo į 
Čikago, kur ištekėjo už da
bartinio vyro.

Mrs. Dykęs pirmu kart iš
tekėjo turėdama vos 13 me
tų,' ir po vienų metų pagim
dė trejukus. Po to iš sekan
čių astuonių vaikų buvo 
trys eilės dvynukų. Iš tų 11 
vaikų po pirmu vyru visi 
tarnauja Amerikos kariuo
menėje ar laivyne. Vienuo
liktasis ką tik vakar įstojo 
laivynam Mr. Petras Dykęs, 
dabartinis moters vyras, 36 
metų amžiaus, dirbi plieno 
fabrike. Jis pats irgi norė
jęs, kad būtų nors viena 
mergaitė, bet sužinojęs, kad 
ir vėl susilaukęs sūnaus, pa
sakęs, kad “beveik ir būtų 
gaila dabar suardyti vaikų 
klubą.”

yjtOlU.0

MĄNCESCO
toy oi Lovonto

MŲRA.’
LEONE 8OCKS

Trys broliai Dėdės Šamo kariuomenėje
, s dieną. Baigė šv. Antano lie-

tuvių parapijos pradžios 
mokylą, Ciceroje, III.

; išvykstant
menę, Jonas dirbo prie kon- 

; i F traktoriaus. Į kariuomenę
Kn '. išvyko 1941 metais, birželio

JĮ mėnesį. Dabar jis randasi
(šiaurės Afrikoje. Yra daug 
valstybių apkeliavęs.

Jo tėvai gyvena Downers 
Grove, III. t i,

Pvt. Bill Maliauskas gimė -
1912 metais, lapkričio 21 .
dienų Baigė šv. Antano tie-

tuvių paia; ■ pradžios imi- rU? '

kyklų, Ciceroje, 111., ir Mor- fcjSBl 
ton high school. "jRB

Jis dirbo Cicero spaustu- 'JĮ p 
Vėje 13 metų, pas Mr. M a- jį-

tul. .Jo tėvai, Jonas ir Elž-
bieta Maliauskai. dabar gy ’ 
vena Dovvners Grove, III., su J 
savo šeimyna. Juozapas Maliauskas
L Pvt. Bill Maliauskas į Dė- Juozapas Maliauskas gi- 

dės Šamo kariuomenę iSvy- mž 1923 metais spalių 28 
ko 1942 metais kovo mene- jįeną Lankė šv. Antano lie- 
ip,. Ntta birželio, 1942 metų, tuvių parapijos pradžios 
Randasi Alaskoje. mokvkla iki d enkto skv-

l«x o/ Safario

>.SAN ČAEtANO LIMARSI
FT.FT. 01 SUACHi

PANTELLERIA
ISLAND

— Labdarių ūkyje praei
tą sekmadienį buvo istori
nis įvykis: laikinoj prieg
laudos koplyčioj atlaikyta 
pirmos šv. Mišios. Bažny
tinius daiktus pašventino ir 
šv. Mišias laikė kun. A. Lin
kus, kuris eina Labd. Są- 
g-os centro iždininko parei
gas ir yra prieglaudos sta
tybos vedėjas. Po Mišių šv. 
buvo suruošti bendri pietūs, 
kuriuose dalyvavo visi sę- 
neliai-ės. Kun. Linkus pasa
kė reikšmingą kalbą. Ūkio 
gyventojai begalo džiaugia
si, kad pagalios išsipildė jų 
troškimas.

X Stasys Rūkantis, adre
su 907 W. 20th Plase, Die
vo Apvaizdos parapijos, la
bai sunkiai susirgo, kad tu
rėjo išvežti į šv. Antano li
goninę. Vietiniai ir šiaip pa
žįstamieji prašomi ligonį at
lankyti. Ligonis randasi tre
čiame aukšte. Stasys Bukan
tė yra vienas seniausių pia.- 
rapijom| Reiškiame gilios 
užuojautos jo žmonai Moni
kai, dukrelei Onutei, ir su
narna, ir linkime ligoniui 
kuo greičiausiai papveikti.

X Antanų piknikas Labd. 
Sąjungos ūkvedžiui Antanui 
Bacevičiui pagerbti, sutrau
kė būrį svečių iš Chicago. 
Kilnių darbų rėmėjai Mic- 
keliūnai iš Rockdale, UI., su 
savo kaimynais taip pat die
ną praleido. Gaila tiktai, 
kad lietus pačiu gražiausiu 
laiku pakenkė piknikui.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
praeitą sekmadienį 7:30 v. 
Mišiose dalyvaują žmonės 
turėjo malonų siurprizą: Mo 
terų choras gražiai pagiedo
jo giesmę į šv. Antaną. Cho
rui giesmė ypatingai sekėsi 
giedoti dėl to, kad choro va
das ir vargonininkas Pocius 
yra Antanas.

X Pas K. Joniką, 821 W. 
33 PI., šiomis dienomis lan
kėsi jo švogeris, kuris In
diana vals. turi ūkį. Pasa
kojo apie sunkią ūkininkų 
padėtį. Sako, dėl dažno lie
taus ir dirvų šlapumo dau
gely vietų dar negalėjo pra- 

j dėti sėjos.

X Vardinių klubas, Cice
ro j, šį mėnesį labai “busy”: 
het kelių narių pripuola var
dinės, būtent Miliausko, Mon 
deikos, Švabo, šliterio ir 
Putrimo. Pirmojo vardinės 
jau atšvęstos, antrojo — 
Mondeikos — bus trečiadie
nį, o vėliau kitų.

X Bridgeport Raud. Kry- 
. žiaus vieneto piknikas pra

eitą sekmadienį P o 1 o n i a 
Grove pavyko. Žmonių at
silankė skaitlingai ir nuo
širdžiai rėmė pikniką, ruoš
tą gražiems darbams parem

FT THE ROSSI 
Dl NICA FOLLACCA FT

MUTtMANlAN SEA

TRAFANI
MARŠALAI

CATANIA 
AUGUSTA 
ISYRACUSE

UNf
/GOZO« “ “
r va MALTA

FANTELLERJA
Pvt. Bill Maliauskas

LINOSA

► LAA^fEDUSA

Susiginčijo dėl ženat- 
vių, molina užsimušė 
iškritus pro langą

New York. — Aną dieną 
Mrs. Celia Matto, 53, aštriai 
užgynė jos 17-os metų duk
teriai, Tarsilai, ištekėti už 
jūreivio. Po to kilo ginčas ir 
duktė grąsino šokti pro lan
gą, jeigu motina, neduos lei
dimo vedyboms. Motina iš
sigandusi pribėgusi griebė 
dukterį. Abidvi ėmė grum
tis šalia lango ir viena ir ki
ta iškriko pro langą nuo tre
čio aukšto žemyn. Kita duk
tė išgirdusi triukšmą atbėgo 
kambarin, bet motina ir se
suo jau buvo iškritusios pro 
langą. Po . valandos motina 

' mirė ligoninėje. Duktė, spė
jama, išgysianti. Ji vėliau 
policijai pranešė, kad ji pri
bėgusi ir grąsinusi šokti pro 
langą tik juokais, norėdama 
tuo motiną tiktai pagązdin-

NEPAISANT PAVOJAUS, ŠALČIO, PURVO ĖJO 
IEŠKOTI NUŠAUTO VADO IR PALYDOVO

* Paėmus Attu salas, kas- pės jų ieškoti. Kap 
dien gaunama smulkesnių Busse pats vienas leid 
žinių apie amerikiečių ka- šauto vado Earle i 
reivių karžygiškus darbus Nežiūrint pavojaus 
šluojant japonus nuo šios priešo ugnies, ir ne] 
mažos, bet svarbios šiaurės kandančio šalčio ir 
salos. ' į | 4 N4R| kapelionas Busse d

Šiomis dienomis pranešta kaip valandą šliauži 
ir apie vieną kunigą kape- iki kol pasiekė vietE 
Iloną karžygį, kurtis, kad ir gulėjo pašautas 
išstatydamas savo gyvybę Earle. Prieš tai kap 
dideliame pavojuje, leidosi Busse per 18 valandą 
ieškoti pašauto kariuomenės šiai šliaužinėjo po 
vado. kentė šaltį, patarnai
Kapelionas pilvu šliaužia kitiems sužeistiems 

Minėtas karžygis kapelio- viams.
nas tai vienuolis pasijoms-
tas, kapt. J. Julius A. Busse, ^įSOS k^inOS INfiff 
35 m. amžiaus, kuris jau
pusantri metai kai tarnauja Kainų Administraci
kariuomenėje. Pirmiau bu- nes®> kad_ nuo birže 
vęs kapelionu Hines Memo- dienas mėsų kainos t 
rial ligoninėj, arti Čikagos, mažinamos 10 nuc 

Pradėjus šluotį japonus Tu0’ budu kainos i 
nuo Attu salos, vienu tarpu kuriU mėsų bus nu 
Col. Earle, lydėdamas ka- nuo dviejU iki šešių 
reivių grupę, užėjo japonų ant 8Var0, ^ios kail 
būrį, pasislėpusį šiauria- kas lie(:ia tik Jautier 
me protarpy ir, matyt, stip- šieną ir avieną. Nu 
riai įsiknisusį. kainęs dėl kitų mėsų

Col. Earle matė, kad ne- skelbtos vėliau, 
lengva būsią japonus karei
vius iškrapštyti, jis pats su 2 milijonai ameri
kitu kareiviu nutarė pirmai _ _

... y,- ... . . Londonas. — Perapsižvalgyti, apžiūrėti kaip! ,x .
, -Z , . - ‘ reitus menesius <butų lengviau, japonams ne- . _ ....
matant , priešą apsupti. . .___
... ’ . , , ; . V buvo išsiųsta užjurėiAbiem pasiekus kalniuką, A :
japonai ėmė karštai šaudy- _ ,__ , , .
ti. Col. Earle ir jo palydo-
vas krito, mirtinai pakauti. “y *

Šiedviem po kiek laiko ne- , _
ix 1 x 1 11 Winant, kalbėdamasgrįžus, išsiųsta kelios gru- ’ .

4 šeimoje sykiu 
baigia universitetą

Keturi vaikai vienoje .šei
moje sykiu gaus diplomas 
Northvvestern Universiteto 
(Evan3tone) užbaigimo iš- 
kilntių metu. Tai Danielius, 
Tumotiejus, Marija ir Jovi- 
laff, iš Evanston,, III. Jų tė
vas kilęs iš Latvijos, yra 
ministeris ir šeimoje iš viso 
yra 13 vaikų, kurie gimę 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Keturi gimė šioj šalyj. 
Tėvas ir vaikai plačiai ap
keliavę pasaulį, ruošdami 
koncertus ir padėdami tėvui 
tikybos reikalais.

Pvt. John Maliauskas

» Pvt. John Maliauskas gi
mė 1914 metais, rugsėjo 6

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

Atvykite i mūsų jardą ir. apžiūrėkite sta- 
Sl ką ir aukštą rūš| LENTŲ — HILLWORK

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir Dėtų. 

M PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
BĮ kaslink pertaisymo namų.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk- 
ainius daiktus

M I A LH3 I AS

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

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

H APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
ffgįByESjsj*11** TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, '
. '^^ŽT^aar* General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai', ryto Iki 12 vai. pietų. 

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

APGAVYSTES BYLOJE

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

dirbtuves

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS d,i« paveskite mums juos perdlrb-

PTTNAT tl mQl,ų pllnai >ren8toje dirbtuvėje.
riLmiai Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

SVARANTUOJAMAS dabar ii. priežasties karo mes visą sa* 
vo dirbtuvę pertalsėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

Užlaikyki* Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS fimiTk

PER ŠIOS KARES LAIKĄ! IĮ Į |l
Mes padarome RAKANDAMS gerus JiI
APDENGALUS iŠ neblunkančių spal- Lr f

vų medžiagos ir teikiame jums \
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI! J

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa-
rankų, Draperle*. Grindų Paklojimnn. X
Drepes dirbam pagal orderi Dykai 1 ’

BECK'S DEPARTMENT STORE
S821-26 80. HALSTED 8T. TEL.: YARDS 4778

Illinois gub. Green, kalbė
damas leidžiant naują sub- 
mariną vandenin Calumet 
uoste, Chicagoje, pranešė, 
jog iki šiol 600,000 vyrų iŠ 
Illinois valstybės tarnauja 
kare. Prie to jis pasakė, jog 
1,250,000 vyrų ir moterų 
Illinois valstybėje 1,600 įvai
riose pramonėse dirba karo 
reikalams .skirtus darbus.

X Vladaą Tubutis, dienr. 
“Draugo’’ nuolatinis skai
tytojas, 3600 S. Union Avė., 
vienai savaitei išvyko atos
togų į VVisconsin pas savo 
artimuosius, kurie ten turi

("Draugas” Aema teleubotol 

William V. Ryan, buvęs 
Sunflower Ordance fabriko 
viršininkas, Eudora, Kas., 
kaltinamas statybos sukty
bėje. ' . /

Parlor Setų Išdirbėjai 

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




