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SICILIJA. NEAPOLIS VĖL ATAKUOJAMI
Skandinavijoje vokiečiai bijo 
susilaukti dviejų karo frontų

<1 — ■

Vesuvijaus ugniakalnio apylinkės 
sprogdinamos, o Sicilijoj-aerodromai

Ašies radijai praneša, kad Kipro 
saloje sąjungininkai įsitaiso
SĄJUNG. VADOVYBE 

Š. Afrikoje, birž. 18. — A- 
merikos Liberators bombo
nešiais iš naujo atakuota 
ašies aerodromai Sicilijoj. 
Be to, dar smogta ir kai ku
rioms italų bazėms pačiam 
pietiniam Italijos gale, anot 
išleisto čia komunikato.

Britanija namie jau 
daug maisto gaminasi

LONDONAS, birž. 18. — 
Žemės ūkio ministras pa
skelbė, kad praeitais me
tais Britanija importavo tik
tai 1,300,000 tonų maisto 
palyginus su 1939 metais 
kai importuota net 8,500,000. 
.tonų.

Ministras pareiškia, kad 
dabar Britanija daug sau 
reikalingo maisto pasigami? 
na namie. Didžiausi ilgiau
siais metais pūdymavę plo
tai šiandie įdirbami ir įse- 
jami. Kiekvienas tuščias že
mės sklypas panaudojamas 
maisto gamybai. Ir kas me
tai ši namie maisto gamy- 

^ba didėja.

Gen. Tindall skirtas 
kariniu palydovu

ANKARA, Turkija, birž. 
18. — Brig. gen. Richard 
G. Tindall, 51 m. amž., pa
skirtas kariniu palydovu A- 
merikos ambasadai.

KARO EIGA ,
Š. AFRIKA. — Amerikos
/

bombonešiais L i be r a t o r s 
smogta Sicilijos aerodro
mams, o britai bombonešiais 
Wellingtons atakavo Neapo
lio uostą ir apylinkes.

GUADALCANAL. — Iš
keliama aikštėn, kad 120 ja
ponę bombonešių ketvirta
dieni atakavo šią salą. A- 
merikiečių nuostoliai yra: 
25 nukautųjų, 29 sužeistųjų 
ir 22 ding-jsiųjų.

KINIJA. — Yangtze upės 
fronte 40,000 japonų nukau
ta ir sužeista.

LONDONAS. — Britų la
kūnai bombardavo geležin
kelius šiaurinėj Prancūzijoj 
o vokiečiai — Londono apy
linkes.

RUSIJA. — Rusai atmu
šė naujas vokiečių atakas 
Oriol fronte. Smoge taip pat 
vokiečių užnugario susisie
kimo linijoms.

Keletu bombų stačiai pa
taikyta Comiso aerodromui 
Sicilijoje. Kliuvo ir kitiems 
airfieldams.

Daugiau kaip 250,000 sva
rų bombų iš bombonešių iš
mesta į numatytas iš anks
to vietas. Pastebėta, fead 
sprogimais ir gaisrais visur 
priešui sukelti dideli nuos
toliai.*

Britų Wellingtons bombo
nešiai kiek anksčiau puolė 
Neapolio uostą ir garsaus 
Vesuvijaus ugniakalnio apy
linkes.

Ir vieni ir kiti bombone
šiai atlikę savo misiją lai
mingai grįžo į savo bazes.

Ašies radijai skelbia, kad 
sąjungininkų kariuomenė ir 
lėktuvai dar ir Kipro salo 
je koncentruojami. Ašis tai 
stebi ir tvirtina, kari tas da
roma invazijos sumetimais.

Ar orinėmis atakomis 
galima laimėti karą

LONDONAS, birž. 18. —j 
Paėmus Pantelleria kariniai 
strategai atnaujina tvirtini
mą, kad karą galima laimė
ti vien orinėmis bombomis. 
Jie sako, kad tuo būdu Pan
telleria laimėta. Jei ne bom
bonešiai, būtų buvę nepa
prastų sunkenybių kitaip 
užimti tą salą.

Ne visi strategai yra tos 
nuomonės. Kiti sako, kad 
vien oriniais veiksmais ne
galima Laimėti karo. Jie nu
rodo, kad orinėmis bombo
mis nebuvo galima sunai
kinti salos garnizono karei
vinių, kurios įtaisytos gi
liai uolose. Jei tas garnizo
nas būtų buvęs viskuo kaip 
reikiant aprūpintas, jis ne
būtų pasidavęs, nes bombo
mis nepasiekiamas. Anot jų, 
garnizonas nepabūgo bom
bų, bet pasidavė netekęs ge
riamojo vandens. Pasidavė 
dar ir dėl to, kad tuo būdu 
išvaduoti iš didelių pavojų 
civilinius gyventojus.

Tad jei mažoje saloje o- 
rinėmis bombomis nebuvo 
galima palaužti priešo gar
nizono, tuo labiau vienais 
oriniais bombardavimais ne
galima Europos žemyne prie 
šo nugalėti .ir tuo būdu lai
mėti karą.

LONDONAS. — Gauta ži
nių, kad Hitleris sveikino 
Vengrijos regentą Horthy 
jo 75 metų amž. sukaktuvė- 

nmis.

ANGLIJOS KARALIUS ŠIAURINĖJ AFRIKOJ

Acine piloto
į .

Anglijos karalius Jurgis VI šiomis dienomis lanko Šiaurinėj Afrikoj alijantų sto
vyklas ir kareivius. Čia karalius kur nors Š. Afrikoj peržiūri amerikiečių pėstininkų 
diviziją. Su juo rodomi Lt. Col. William Ritter (kairėje) ir Amerikos 5-osios armijos 
vadas Lt. Gen. Mark W. Clark (dešinėje).

Olandų katalikų vyskupai puola 
nacius už vyrų deportavimus

GENEVA. — Olandų dar
bininkų Vokietijon deporta
cijos šiandie nacių taip pra
plėstos, kad pasaulis to ne
matęs ir negirdėjęs krikš
čionybės laikais, pareiškia 
olandų vyskupai savo bend
ram ganytojiškam laiške.

Vyskupai sako:
“Olandai nepageidavo ka

ro, bet puolami gina savo 
žemę. Dabar ne vien tėvy
nė iš jų atimta, bet dar aš
trių bausmių grasinimais 
jie paimami iš savo krašto 
ir verčiami priešui dirbti.”

WLB NEPRIPAŽĮSTA 
ANGLIAKASIAMS 
DAUGIAU ATLYGINIMO

WASHINGTON, birž. 18.
— Karo darbo boardas (War 
Labor Board) šiandien at- je, kurią iškėlė Pijus XII 

kaip “paskutinę išganymuimetė angliakasių reikalavi
mą padidinti jiems atlygi
nimą.

Čia dėlto sakoma, kad ą- 
teinančio sekmadienio vidu
naktį gal ir vėl angliakasiai 
nutrauks darbą kasyklose.

U. S. lakūnai pliekia 
japonus Barnioje

NEW DELHI, Indija, bir
želio 18. — Paskelbta, kad 
Amerikos bombonešiu sunai
kinta 6 japonų nedideli tar
nybos laivai Irrawaddy upė
je, arti Mandalay. Bė to, 
keletas kitų sugadinta.

Kitose vietose amerikie
čiai lakūnai apgriovė japo
nų vartojamus geležinkelius. 
Than srity bomba pataiky
ta karo sandėliams ir bara
kams.

Naciai neleidžia olandams 
kunigams vykįi su depor
tuojamais katalikais darbi
ninkais.

“Krikščionių pasiryžimas 
kovoti prieš bolševizmą čia 
yra visai neįmanomas”, sa
ko vyskupai, “kadangi na- 
cionalis socializmas (nacii- 
zmas) patsai krikščionybės 
gyvybingus pajėgumus troš
kina. Vienatinė pasauly jė
ga kovoti prieš bolševizmą 
juk ne kas kitas, kaip tik 
krikščionybė’”.

Nors olandų išmėginimai 
nuolat darosi sunkesni, sako 
vyskupai, “daugumo olandų 
atsparumo dvasia nepalau
žiama, nepaisant priespau
dos ir materijalinių' geru
mų žadėjimo”.

Vyskupai ragina katali
kus glaustis prie Dievo ir 
dalyvauti maldų kryžeivijo-

priemonę .

LONDONAS. — Iš Romos 
per' radiją sakoma, kad iš 
Cagliari miesto, Sardinijoje, 
gyventojai iškeliami.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
geM
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UNtSAVINGS BONDS UTAMK

SIR SAMUEL HOARE 
BUS KONVERTITAS

LONDONAS. — Sir Sa- 
muel Hoare, britų ambasa
dorius Ispanijai, priims ka
talikybę, anot gautų* žinių 
iš Madrido.

Daugiau smulkmenų apie 
tai nepaduota. Taip pat nė 
čia neturima tos žinios pa
tvirtinimo.

Sir Samuel yra žymus bri
tų vyriausybės sluoksniuo
se. Keletą kartų buvęs ka
bineto nariu. Ispanijoje jau 
treji metai ambasadoriauja.

LONDONAS. — Iš Vichy 
per radiją praneša, kad Ro
mos centralinėj turgavietė
je didelis gaisras siaučia.

NEW YORK. — Iš Mask
vos skelbiama, kad tarp I- 
talijos ir Austrijos Brenner 
perėja uždaryta.

Bernas gauta žinia, kad Mussolinio 
buvus skaisti žvaigždė jau blanksta

f
BERNAS, šveicarijia., bir- Tad fašistų partijos sekre-

želio 18. — Visais laikais 
buvusi Italijoje premjero 
Mussolinio skaisti ėvaigždė 
palaipsniui ima blankti. Ir 
atrodo, kad artimiausioj a- 
teity Mussolini arba patsai 
pasitrauks iš vyriausybės 
viršūnių, arba bus stačiai 
nustumtas į šalį.

Paskutinėmis dienomis fa
šistų partijos direktorijatas 
pagamino devynių posmų 
memorandumą įvairiais gy
vaisiais karo reikalais ir 
įteikė Mussoliniui, kad jis 
pasidarbuotų tai vykdyti, 
nes tas surišta su krašto ir 
pačios partijos gerove.

Mussolini kažkodėl atsisa
kė tais reikalais rūpintis.

LONDONAS (ONA). — 
Vokiečių vyriausioji karo 
vadovybė bijo, kad Skandi
navijoje jai gali tekti susi
durti su dviem frontais. Dėl 
to Švedijos pasieniu Norve
gijoje vokiečiai skubotai ir 
stato tvirtoves ir kitus įsi
tvirtinimus.

Vokiečiai yra nuomonės, 
kad jei sąjungininkai susi
mestų įsiveržti Norvegijon, 
tas jų veržimąsis turėtų bū
ti didžiai plataus apėmio. 
Tokiam atsitikime vokiečiai 
būtų reikalingi iš Švedijos

Rusai blaško nacių 
naujas atsargas

MASKVA, birž. 18. — O- 
riol fronte vokiečiai iš nau
jo buvo susimetę prieš ru
sus, kad atsiimti savo prieš 
kokį laiką prarastas pozici
jas. Prieš rusus jie sutrau
kė savo naujas atsargas. A- 
not sovietų, rusai jas grei
tai išblaškė ir daug jų nu
kovė.

Pusiaunakčio biuletine pa
žymima, kad rusai vokie
čiams smarkiai smogia ir 
Mogileve.

Bus pagaminta 
100,000 lėktuvą

WASHINGTON, birž.'18. 
— Kongreso žemesniųjų rū
mų apropriacijų komitetas 
patvirtino 71,800,000,000 do
lerių armijos išlaidoms a- 
teinančiais fiskaliniais me
tais. '

Be kitko numatyta padirb 
dinti 100,000 lėktuvų.

Laivyno reikalams anks
čiau pripažinta ir kongreso 
pravesta 27,637,000,000 dol.

torius Carlo Sforza, sako, 
“laikinai” paėmė savo ran- 
kosna vidaus fronto vado
vybę. Kalbama, kad tuo bū
du Mussolini gal ir visiškai 
bus nustumtas į šalį.

Fašistų partijos sekreto
rius dabar jau kelinta die
na “bosauja” ir vykdo mi
nėto memorandumo posmus 
— įvairius vidaus tvarkai 
nurodymus.

Sekr. Sforza vakar priė
mė net ir Ispanijos ir Ja
ponijos ambasadorius Itali
jai. Sako, Sforza su jais il
gai taręsis. Tuo įvykiu di
plomatų sluoksniuose nepa
prastai susidomėta.

gauti leidimą, švedų terito
rijomis Norvegijon siųsti 
savo kariuomenę ir kąro me
džiagą. Jei negautų leidimo, 
vokiečiai ir be to imtų ten 
veikti. O tada Švedija, gin
dama savo neutralitetą, tuo
jau nusisuktų prieš vokie
čius ir įsiveržtų pačion Nor- 
vegijon.

Vokiečiai žino, kad Šve
dija turi iki 400,000 gerai 
išlavintos kariuomenės. Be' 
to, turi dar iki 300,000 vy
rų atsargoje. Kilus nesusi
pratimams, žinoma, Švedija 
greitai persimestų sąjungi
ninkų pusėn ir jiems per in
vaziją būtų neįkainojama 
parama.

Vokiečių vadovybė to ir 
bijo. Nes jei Švedija pakiltų 
ginti savo neliečiamybę, jos 
kariuomenė be didelių sun
kumų Norvegiją perkirstų 
pusiau ir iš šiaurinio jos 
galo prieš vokiečius sukel
tų ofensyvą. Kur tada vo- 
kiačiams prisieitų dingti, 
jei tuo pat laiku sąjunginin
kai juos vakariniais pakraš
čiai šutytų.

Gali taip ir įvykti, nes vo
kiečių akiplėšiškumas netu
rį sau nė kokių ribų.

1944 m. federaliniai 
taksai bis mažesni

WASHINGTON, birž. 18. 
— Iždo departamento sek
retorius H. Morgenthau va
kar spaudps konferencijoje 
pareiškė, kad ateinančiais 
1944 metais, jo nuomone, 
šių metų federaliniai taksai 
bus apie 25 nuošimčiais ma
žesni, vadinasi, bus suma
žinti.

Jis sako* šiems metams 
(fiskaliniams metams, ku
rie prasidės liepos 1 d.) nu
statyta šiais taksais surink
ti 12 bilijonų dolerių. Anot 
jo, renkant iš žmonių po 20 
nuošimčių numatoma per 
metus gauti iki 16 bilijonų 
dol. Dėlto kitais metais 4 
bilijonai dolerių iš taksų 
bus išimti ir pakaks tik 12 
bilijonų.

Jis sakė, kad jei reikės 
šiemet taksus didinti, tai 
taksai bus didinami ne už 
pajamas, bet tabokai, svai
giesiems gėrimams ir ki
tiems panašiems daiktams, 
be kurių žmonės gali gy
venti.

RAPID CITY, S. D., birž. 
18. — Arti šio miesto ar
mijos orinės bazės komen
dantas maj. E. E. Eno pa
skelbė, kad nukrito ir su
degė armijos keturių moto
rų bombonešis. 5 kariškiai 
žuvo ir kiti 5 sužeisti.
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Mokyklos užbaigimas Šv. 
Petro parauti jos. įvyko bir
želio 13 d. Užbaigimas šį
met buvo šiek tiek skirtin
gas nuo kitų metų. Iš ryto 
buvo šv. Mišios baigiančių-

čiami prisidėti, idant pada
ryti šį paminėjimą sėkmin
gu. Mūsų klebonas pasirū
pino ir užtikrina, kad vi
siems bus ką valgyti ir ger
ti. Popiet mokyklas darže į- 
vyks piknikas. Tad visi var
duvininkai ir parapįjonai

turi savo darželius pilnus 
gėlių. Ar neatsiras gerašir
džių, kurie paaukotų gėlių 
/mūsų hažnyčjįoe altoriams 
papuošti?

RIAUŠIŲ METU DEGA KAIMAI viekai $10.00, Balčiūnai $10, tuviai tikrai trumpu laiku

jų intencija ir visi “in cor- kviečiami dalyvauti šiuose
pore” priėmė šv. Komuniją. 
Jiems pamokslėlį pasakė di 
džiai gerb. kun. dr. K. Rėk
laitis, MIC., Tėvų Marijonų 
provincijolas. Popiet bažny
čioj buvo išdalinti diplomai. 
Ir čia baigiantiems pamoks
lą kalbą pasakė gerb. pro
vincijolas. Gi mūsų klebo
nas kun. Pr. Skrodenis įtei
kė dildomus ir suteikė Šv. 
Sakramento palaiminimą. Po 
to visi nuėjo nusifotogra
fuoti. Mokykloj yra 63 mo
kiniai. šįmet baigė 11.

Vakare parapijos salėj j- 
vyko programa ir dovanų 
įteikimas. Programa buvo į- 
vairi. Operetė “Aliutės Sap
nas” buvo visų vaikučių at
vaidinta. Baigiantieji padai
navo “Sužadink jausmus”, 
šeštas ir septintas skyriai 
Šoko ir dainavo “Blrue Da- 
nube”. Atsisveikinimo kal
bą pasakė Ona Jasiūnaitė; 
anglų kalboj atsisveikinimo 
žodžius ištarė Eleanor Bal- 
čaitė. r Į vakarą* atsilankė 
gerb. provinetjolas, kun. A. 
Mašukna iš Milwaukee ūr 
mūsų klebonas.

Užbaigęs savo kalbą kun. 
Pr. Skrodenis įteikė dova
nas. Ona Jasiūnaitė gavo 
medalį už aukščiausius laips
nius metų bėgyje. Rita Bį- 
tautaitė gavę scholarship 
St. Catherine’s High School 
Racine, Wis. American Le- 
gion Award buvo įteiktas 
Eleanor Balčaitei.

Sekantieji mokiniai baigė 
Šv. Petro mokyklą: Eleanor 
Balčaitė, Rita Bitautaitė, O-į 
na Jasiūnaitė, Rochelle Kle- 
vickaitė, Kaz. Mastauskas, 
Constance Pilligor, Anicetus 
Pinlgis, LaVerne Reid, Do 
lores Barški, Jonas Šaulys 
b Hilda Vyšniauskaitė.

Sesers Pranciškietės ne
nuilstančiai darbavosi, kad 
šis mokyklos užbaigimas 
būtų sėkmingas. Ir jisai bu
vo sėkmingas, nes pelno pa
rapijai liko $206.00. Taria
me širdingai ačiū seselėms 
už tokį pasisekimą.

pietuose. Parengimas įvyks 
birželio 27 d. Pasimatysime!

Šv. Kotrinos ligoninėj sun 
kiai serga Ona Mockienė. Ji 
buvo staiga susirgus ir am- 
bulansu išvežta pirmadienio 
rytą. Yra žmona mūsų ži
nomo duonkepio Alekso Moc 
kaus.

Taip pat Šv. Kotrinos li
goninėj gulį Marijona Že
maitienė. Ji jau ilgai serga. 
Ten pat randasi ir Jonas 
Didjurgis, kuris turi sulau
žytą koją. Neužmirškite li
gonių atlankyti.

Ketvirtadienio vakare pa
rapijos mokyklos vaikučių 
motinos surangė “surprise 
party’’ sbsęrims, kad paro
dyti dėkingumą už jų dar
bą ir rūpestį. Sesers yra už
sipelniusios tos pagarbos, 
Nežiūrint, kokį atlyginimą 
jos gauna, vis tik savo lai
ką ir sveikatą pašvenčia 
Dievui ir Tėvynei. Sesers 
Ona Marija, viršininkė, Če
lesta ir Cecilia rūpinasi, kad 
viskas būtų švaru Ir tvar 
kinga. Ir tą mes matome 
savo bažnyčioj ir mokykloj.

šeštadienį jau baigiasi ve
lykinė išpažintis. Kurie dar 
neišsiėmė kortelės, nelauki-' 
te ilgiau. Sekmadienį bus 
paskutinė diena priimti šv. 
Komuniją.

Pietūs, kurie įvyko pager
bimui Petronėlių, Domice- 
lių ir Sofijų gegužęs 30 d., 
buvo labai sėkmingi. Visas 
pelnas skiriamas nupirkimui 
naujų medelių, kad apsodi
nus naują parapijos žemę. 
Pelno liko $131.16.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS
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Gaisrininkai Bėaumont, Teitas kovoja liepsnas laike 
riaušių kada baltieji gyventojai užpuolė negrų apgyven
dintą miesto dalį ir uždegė namus po to, kai vienas juo
dukas būk užpuolęs baltą moterį.

Hartford, Conn,, lietuvių kronika
*

Parapijos piknikas

Andrius Paleckis $10.00, 
Bringai $5.00, Petrukevičiai 
$5.00, V. Rasavičienė $3.00. 
Viso $103.00. Gera pradžia. 
Dabar moterys pradėjo reng 
ti pramogas savo namuose 
tam tikslui. Ir draugijos pra 
deda prisidėti. Tikimės, kad 
Hartfordo ir apylinkės lie-

sukels reikiamą sumą.

a (II K S I L O I u
i945 Wesl 33* Street
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Užlaikyki t Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKA!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APD&NGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAIN AVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

. -- . . . . __ f

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

Vieši sesuo M. Gloriia, ku
ri su mumis darbavos prieš 
tris metus. Ji vyko iš Ka
lifornijos ir pakeliui į Pitts- 
burgh sustojo Kenoshoj. 
Mat kiekvieną vasarą visos 
seserys turi sugrįžti į savo 
vienuolyną rekolekcijų. Po 
atostogų fisesiuol M., .GJjrria 
vėl grįš į Kaliforniją. Lin
kime jai smagiai čia mūsų 
tarpe paviešėti.

Kitą savaitę keletas sesu
čių paliks mus ir vyks t 
Pittsburgh. Po atostogų *jos 
vėl sugrįš. Per vasarą, ka: 
nebus seselių, sodalietės pri
žiūrės altorius, kad būtų 
tvarkoj ir švarūs.

Per vasarą labai daug gra
žiu gėlių. Daug parapijonų

A

Mano 90 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optotnetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo* 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius, visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neDriimami 
karo aviacijos akyrt’': ii priežas
ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Birželio 27 d. įvyksta pa
rapijos piknikas, šįmet bus 
kitaip. Vietoj lietuvių dar
že Glastonbury, piknikas 
bus parapijos mokyklos pa
talpose. Priežastys žinomos: 
negalima automobiliais va
žiuoti, pegšlima busų gauti 
ir t.t. Klebonas prelatas Am 
botas ir komisija nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti ir 
paremti savo parapijos pra- 
mogą. - ------ —

Iš Raudonojo Kryžiaus 
vieneto veiklos

Raudonojo Kryžiaus vie
netas pasiryžęs Hartfordo 
ir apylinkės lietuvių auko
mis nupirkti Blood Donorą 
automobilių. Jau aukojo se
kančiai: Kedziai $25.00, Mon 
ciūnai $10.00, adv. Pranas 
Monciūnas $10.00, Jonas Žu
kauskas $5.00, K. P. Tamo
šiūnai $10.00, Adomas Na-

DR. S. WEINE, Q,D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMĘTRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

Autrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

■

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Cbicagoi. Visi 
gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kuri užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirnio* rūšies produktų.

Šio mėnesio 29 d. išpuola 
parapijos metinė šventė. Tad 
yra jau ruošiama iškilmin
gi pietūs pagerbti visus An
tanus, Jonus, Pb vilus, Pet
rus, Vladus, Stanislovus ir 
Stanislavas. Visi, kurie ne
šioja tuos vardus, yra kvie-

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

didelis išpardavimas musų 
MILŽINIŠKO STARO MUZHtA- 

LINIŲ .INSTRUMENTŲ

PASINAPDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR SEIH’ARDVOTI.
TŪBOS, CLARINBiTAI, TROM

BONAI. SAXAPHONE8, FLUTESI 
su “cases" — $86.00, $37.50,
$48.00 ir $75 00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI □ UIT ARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANIUS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCh — 
$0.60, 38.60, $13.60 Iki
8TRIUNINIAI BASAI —
$136.00 ir $160.00. BASO Ui- 
DENOALAS — $13.08. SMIčST-
LIAI 8MUIKOM8, STRIUNINI- 

BASAM9, VIOLAS’IR CBL- 
- $1.60, $8.00, $6.00, $10.00 

ir $15.00. Striūnos dėl visų vlr»- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
SNARB DRUMS —$18.50, $38.60, 
$85.00 Ir $50.00. PEDALS. HI- 
BOTS, CTMBOLS, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi Jums palau 
ktant. MOUTH PI — 
brase Ir “reed
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tam*. TriOboma Sasapbones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Guttarams.

Skolincrm Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki* 8 vai. vak. 
NedėliSmis pagal sutartį.

Office tai YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

TaL YARda 3140

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-12.

T* <'‘7^

««.oą.o.oo.

a?-

GOIDSTETN
•14

Jums 
IBCB visiems 
Instrumentams

STEITUS MŪŠIO SMOY 
Maiwell St, Chlcsgo

—-

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
8TATYBAI REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAKJDOKira PROGĄ DABARTINĖMS tRHOMS 

NUOŠIMČIO RATOMB.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITB mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpęetingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savinga and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SRNIAUSU IR SY1HAUSIA UKTUYIŲ FINANSINI {STAIGA 

— <0 Metai fHikiataiO Patarnavimo I —

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEU OALtmn UU Jm. M. Mraerto. 8K’y. S3M 80. HAMTKD ST.

.(EEEU;

J1k. f
| Mėty

»tieUAL LAl(MING>

Greitą Palengvinimą 
nuo HERHIA arba 

PATRŪKIMO
—telkia — 

RYK ES
PATAMMA- 

VTMAS1
— kuris — 

Spėriai iziMt ja 
Taute I

Nebūkit «nij»«n- 
Ciotl neranslsls 
pakinkliai*. Or- 
venklt lluoel nuo
patrūkimo bado*

— SPEOIAL — 
JAktrpklte 6) skelbimą Ir prldno

kite mums pirm $0 dienų laiko Ir 
mes sutelksime Jums
DYKAI — E1.BKTKOS VEIKIMO 

lAMANKftTlNLM.}
J&aq Skilvio Muskulų TiTatmreitą. 

NftRA KO GERESNIO Ut

Craetar of Ctutom Appllanr.* for »7 yra 
M S. STATE, RM 810, 8TĄ. 4tM 
Daily te A M. TU 8, Mea., Trt. TU • P.M.

Sis yra speciali* (aralntmo bandymu Ir
nabus Miteae lalkreMluoae. Taipgi. M* 
puiaiymu aemas atkartetaa

, dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 40th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 porisl,

DABARTINt
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AMŲ GYDYTAIS 
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 
NedšUoj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik Mesta por* aklų visam gy
venimui. Ha n gokite Jas, leisdami
tiB0MAmtiiiiott jšRH modarDiAkiBUBla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
, M METĄ1 PATYRIMO 

prtriuklgse akiniu, kurte

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

OBTOSIKIIUSTAI 
1801 So. Aahland Avenut

ai< mm.
Kaedleu 8:88 a. m. Iki 8:8* p. ss.

Ir Bels A 1:8* a. m.

T< TABda 8240

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

PIRKITE KARO BONUS!

Ofiso Tel................ VIRginia 1880

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

IR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1729 So. Ashland Avė. 
(2-true lubos)

TeL MIDvay 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki »:50 vėl. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienus

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0004 

Jeigu Neatailiepama — 
Raukite KKDrte 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 0 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iU 0:30 vak. 
Rakmadieniain pagal

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0086

Reiidencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 0—8:30 P. M

Trečiadieniais paga: suzartį

TeL YARdg 6821.
Res.: KENvroųd 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 0:30-8 3€
756 Weat 35th Street

TaL OANal 0122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas ušdarytaa.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Plaoe 

Tel. REPublic 7866

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienrašti 
“Draugą”.

TsL OANal 0267
Ras. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
į GYDYTOJAS IR CSIRUROA8 

Halsted Street 
Be. Artesian Ava. 

ryto iki 3 p.p,
• IU • TfU vakaru

‘ GYDYTOJAS IR i 
1 1821 So. Halsl 
Reairinnctja: 6000 Be 
VALANDOS: U v.
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1$ ROCKFORDO PADANGES
Bažnyčia, mo
kykla, salė

Šv. Petro ir Povilo baž
nyčia ir mokykla buvo pa
statyta klebonaujant kun. 
Vincentui Kulikauskui, MIC. 
Bažnyčia ir mokykla telpa 
viename name. Apatiniame 
aukšte yra mokykla, o vir
šutiniam aukšte — bažny
čia.

Didelis trūkumas buvo il
gą laiką, kad parapija ne
turėjo tinkamos salės.

Pereitais metais klebono 
ir panapijonų pastangomis 
buvo pradėta statyti salė.

Praėjo vos vieni metai, 
ir salė yra ne tik pastatyta, 
bet ir skolos teliko tik $1,- 
500.00, nors salė su visais 
įrengimais kaštavo $25,000.

Salės įrengimas yra tik
rai moderniškas: įvairių spai 
v.ų apšvietimas, geras vėdi
nimas, kad ir per didžiau
sias kaitras salėje nėra tvan 
ku. Puiki scenos uždanga ir 
visi kiti įrengimai.
’ Salės sienos papuoštos me 

niškai pagamintais Lietuvos 
kunigaikščių paveikslais: 
Vytauto, Kęstučio, Gedimino 
ir kitų.

Vienoje pusėje prie scenos 
plevėsuoja Amerikos žvaigž 
dėta vėliava, antroje pusėje 
— Lietuvos trispalvė vėlia
va.

Prie salės baigiamas į- 
rengti parapijos daržas. Šia
me darže ne tik gali atsi
gaivinti medžių pavėsyje, 
bet ir pasiklausyti koncer
to giesmininkų paukščių.

Klebonas neužmiršo ir 
paukštelių, kuriems įtaisė 
patogius “namelius”, o šie 
atsidėkodami nesigaili savo 
čiulbėjimo.

Birželio 27 d. parapijos 
piknikas įvyks salėje *ir pa
rapijos darže.
Mokykla

Parapijos mokykloje mo
ko seserys Kazimierietės. 
Parapijiečiai nevisi gyvena 
arti bažnyčios ir mokyklos. 
Kai kurie gyvena ir labai 
toli. Taigi ne visi gali leisti

savo vaikučius į parapijos 
mokyklą. ,

Parapijos mokyklą ir Šv. 
Kazimiero seserų uolumą 
vaikučių mokyme įvertina 
ne tik lietuviai, bet ir arti 
mokyklos gyvenantieji kita
taučiai. , v

Lanko mokyklą italukai 
ir negriukai. Įdomu pasi
klausyti, kai italukai ir juo
dukai gražiai dainuoja ir 
žaidžia lietuviškus žaidimus.

Šiais metais mokyklą lan
kė 87 mokiniai. Iš jų baigė 
šie: Leonardas Gremba, A- 
lex Delong, Augelio Spotto 
(italas), Eleonora Remen- 
čiūtė ir Anna Sarokiūtė.

Iš baigusių Leonardas 
Gremba stos į Augustinionų 
vienuolių kunigų seminari-

Iš Politikos Lauko
"I am an American'' 
diena ir piknikas

Kaip kitais metais, taip 
ir šįmet Lietuvių Demokra
tų Lyga Cook apskrity, ren
gia metinį išvažiavimą, ku
ris yra pavadintas “I am 
an American” diena, Ryans 
Woods, prie 87 ir So. West- 
ern Avė. Vieta visiems leng
vai pasiekiama gatvėkariais, 
iš visų miesto pusių.

Piknikas bus birželio 27 d.
Atvykusius svečius links

mins Suvalkiečių choras, 
ŠaĮtimiero radio artistai ir 
Darius-Girėnas Drum and 
Bugle Corps. Kalbėtojais 
bus konsulas P. Daužvar- 
dis, P. Grigaitis, L. Šįmu

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — MOTERYS HELP YVANTED — MOTERYS

16 M. VETERANAS

“DRAUGAS* HELP WAimCD 
ADVERTISING DEPARTMKHV 

117 No. Dearbom Street
TeL MANdolph MM-Mtt

HELP HANTED — VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
534# Sherldan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
' Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite | Tlmekeeper’a ofisų.
. EDGEWATER BEAOH HOTEL .

534# Sherldan Rd.

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

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

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.” Atsinefikit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliarls algos pakė
limas. Dienų ir naktĮ šlftal. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

PRESSMANAS REIKALINGAS— 
Dirbti "Draugo” spaustuvėje. Se-

ją. Likusieji taip pat mo- Į M Vaidyla, teisėjas J. 
kysis toliau katalikiškose j Zūrig • ir’ S- Pieža> Chicago
aukštesnėse mokyklose 

Apie Rockfordo organiza
cijų veikimą ir pastangas 
namų fronte — Victory Gar- 
den kitą kartą.

Omaha, Nebr.
Gavo pensiją

Antanas Krikščiūnas la
bai ilgai išdirbo Swift Pack- 
ing Co. Dabar atleistas iš 
darbo ir gauna gerą pensi
ją apie $53 į mėnesį. Galės 
sau ilsėtis senatvėje. Krikš
čiūno sūnus yra kunigas, 
priklauso prie Pasionistų 
kongregacijos ir randasi Dės 
Moines, Iowia. Krikščiūnas 
myli “Draugą” skaityti. Da 
bar galės sau su “Draugu” 
kasdien draugauti ir jį visą 
skaityti. Vietinis

Herald-American korespon
dentas. Chicago majoras E. 
Kelly taip pat priėmė kvie- 
timį dalyvauti piknike. Be 
to, piknike bus atstovai iš 
Raud. Kryžiaus ir Iždo De
partamento. Bus pardavinė
jami U. S. War Bonds.

Kaip ir visuomet, pikni
ke bus šokiai, žaidimai ir 
pasižymėjusiems bus duo-

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.

REIKIA
Shipping ir Stockroom 

Pagelbininkų ir prie Mašinų. 
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

LATHE HANDS 
CRANE OPERATORIŲ 
FURNACE HELPERS ' 
TIME STŲDY CLERK

FOUNDRĖS DARBININKŲ

100% KARO DARBAI
Pastovūs darbai su viršlaikiu. 

SIVYER STEEL CASTINGS 
3100 S. Wood St.

JŪS
GALITE BOTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

OPERATORIŲ
REIKIA PRIE LATHE IR 

SCREW MAŠINŲ. TAIPGI IR 
ASSEMBLERS. 

PASTOVŪS DARBAI
DEFENSE DIRBTUVE

REYNOLDS ELECTRIC
2650 W. CONGRESS

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

i
Prie single needle Ossan mašinų, 
taipgi ir Welt siuvėjų prie Purl- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse ir mes kooperuojam su 
savo darbininkėmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress*

Foundrės * 
Darbininkų

GERI PASTOVŪS DARBAI
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA- 
damos dovanos, žodžiu, bus. \
piknikas, kokį Chicago lie
tuviai ne dažnai turi pro
gos matyti.

Visus Chicago ir apylin
kės lietuvius nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti —

Liet. Demokratų Lyga:
Al. G. Kumskis, prez. 
V. M. Stulpinas, sekr.

5 POPIET KASDIEN

Western
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
STIPRIŲ,, VYRŲ

Reikia bleluotl p#plero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
76c J valandų.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmball Avė.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DAUBAI 

Matykit Mr. Letto

PARAGON " . 
DIE CASTING CO.

58^1 W. DICKENS AVĖ.
DIRBTUVES DARBAI

Reikia patyrusių Plovėjų (Sawyers) 
ir Kalikų (Nallers), Dirbtuvės Dar
bininkų ir prie medžio darbininkų. 

YARDLEY BOX CO.
525 W. 7Sth St., Bldg. No. 3.

FOOTE 
BROTHERS 
» G E AR

&
MACHINE

CORP.

VYRAI IR MOTERYS

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

CHICAGO UNION STATlON

ATSIŠAUKITE 
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBESIT GAMINTI 
“Front Line” Dalis

UŽMOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

("Drauffas" Acme telephotoT 

St. Sgt. Clifford Wherley 
iš Elmwood, UI. buvo iš kar 
riuomenės paleistas namo 
kai sužinota, kad jis tik 16- 
os metų. Jis tačiau buvo 4 
syk garbės ženklais pažy
mėtas, dalyvavęs 25 skridi
muose prieš priešą ir išskri
dęs 100 valandų.

Budriko Didelė) Krautuvė) Randasi — 
Radio/ Iewelry, Laikrodėlių, 

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

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 

gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

lOSfPH F. BUDRIK,
FURNITURE

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

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayers ir Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.

BROS. 1801 S. Michigan

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5^51 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 86th PLACE

DOCKMEN
'PASTOVUS DARBAI 

UNIJOS MOKESTIS
GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. WESTERN AVĖ.

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 
REIKIA VYRŲ

Dirbti Dešrų dirbtuvėje. Linkers Ir 
Kimšėjų.

SCOTT PETERSEN & CO. 
4450 Armitage Avė.

WOODWORKERS
TRIM SAWYERS, BAND SAW- 

YERS, BORING MACHINE 
HANDS, CABINET MAKERS 

IR PAGELBININKŲ.
ATSIŠAUKITE 2-TRAM AUKŠTE 

2427 W. 14TH ST.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ REIKIA, tarp 20 Ir 35 
metų amžluas, prie lengvų Assemb- 
ly darbų. Klek tai patyrimo reika
linga. Oera pradinė mokestis ir dar
bas nuolatinis. Valandos nuo 8 ryto 
iki 4:80 poplot. šeštadieniais, Jsi no
rima nuo 8 ryto iki 1 popiet. Pa
rankioj vietoj su patogiom dnrbo eų- 
lygorrt. Kreipkitės prie Mr. Orothen- 
dleck.

CHICAGO MUSIŲ AL 
INSTRUMENT CO.

30 E. Adams St.

KRAUTUVE

Žymfie Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, O-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

GAUSIT 
LYGŲ MOKESTĮ 

UŽ
LYGŲ DARBĄ

EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT NAKTIMIS

ATLYGINIMAS UŽ 
GERUS SUMANYMUS

LIBER ALIN E 
GROUP APDRAUDA

DYKAI GYVASTIES 
APDRAUDA

ATOSTOGOS SU UŽMOKESČIU

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

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

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsta.

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

ir Machine Sapos Pagalbininkų.

UNIVERSAL FORM 
CLAMP CO.

1288 N. Kontner Avė.

REIKALINGAS LINOTIPISTAfl 
"Draugo” spaustuvėje relkallnras 11- 
notlplstas (zecerls) greitu Miku. Ge
ra alga Ir geroa darbo valandos. Tie 
kuria gali tok) darbų dirbti, prašome 
kretptla prie: P. P. CINIKAI M.LC. 

1*14 Ro. Oakley Ava* OhMMCO

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algee pakė
limas. Diena Ir naktį liftai. Atšilau- 
ktt asmeniškai nuo 1:10 ryto Iki I 
popiet.

CARTON CO. 
S. Pulaski Rd

Merginų
Reikia 

100% Karo* Darbam
ttyrusių ar kurios interesuojasi 
dio dari

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai, 
mokestis.
KROLL BROS.

Pat
ra pr
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

, Puiki TransportacŲa
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.

darbais. Gera proga po ka-

Tikrasis didvyriškumas y- 
ra matyti pasaulį tokį, koks 
jis yra ir jį mylėti. — R. Ro- 
land.

Taktaą, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

SKELBKITE “DRAUGE”

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,

Oera

1801 8. Michigan

Jei kelias į Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų lt 
neieško Dievo, nes j) turi 
savyje. (VI. Put vys).

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, na 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be tarinio. (“Ruomu- 
va”).

PIRKITE KARO BONUS!

Sulaikys pokarinius 
išnaudojimus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas kalboje de
legatams Jung. Tautų Mais
to ir Agrikultūros konfe
rencijoj, kuri jau baigė sa
vo darbą Hot Springs, Vir
ginijoj, pareiškė, kad Ame
rikos valdžia ne vėliau lie
pos 15 dį, pradės pirmus 
žingsnius įsteigimui “laiko
tarpio” (interim) komisijos 
maisto ir agrikultūros Wa- 
shingtone. ši “laikotarpio”
komisija rekomenduos inte-

* Jrasuotoms 45 tautoms įstei
gimą pastovaus Suv. Tautų 
maisto ofiso, kurio užduo
tis bus tęsti konferencijos 
darbą įvedimui “taikos per 
gausą” (peace through plen- 
ty).

Jis plačiau išaiškino “ke
turias laisves” sakydamas, 
kad mūsų galutinas tikslas 
gali būti sekamai apibudin
tas.

“Įsteigti sau ir visiems 
pasaulį, kuriame kiekvienas 
žmogus turės progos gyven
ti taikoje, dirbti produkty
viai, uždirbti savo ir jo šei
mos reikalavimams; drau
gauti su savo parinktais 
draugais; protauti ir mels
tis laisvai; mirti žinodamas, 
kad jo vaikai ir jų vaikai 
turės tas pačias progas.”

OWI

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, tnisingo —- ati
duok karo reikalams.
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Tėvams pagerbti
Ryt diena yra paskirta tėvams pagerbti.
Dievas įsakė gerbti abu — ir motiną ir tėvą. Pri

gimtis taip pat kelia vaikuose prisirišime jausmą pęie 
abieju — prie tėvo ir prie motinos.

plotina, suprantama, didesnį “balsą” turi prie vai
kų. Mat, nuo lopšio dienų ji su jais. Ji vaikais valdo ir 
globoja širdimi, motiniška meile, kurią tik pati mo
tina gali jausti ir suprasti. Tęvos pareiga vaikus val
dyti ir globoti protu ir išmintimi. Ir kai tas pareigas 
jis eina, dažnai au gyvenimo šiurkštumėliais vaikai su
sitinka ir čia jau motiniškoji širdis turi j “pagalbą” 
ateiti. K

Sunki ir ataakominga yra motinos pareiga, neleag- 
vesnė ir tėvo. Jis šeimos galva. Jis atnafro už šeimos 

maistu, drabužiu ap
rūpina. Be£ liuąs neprašė savo pareigas atliks, jei jis 
nesirūpins vaikų dvasine būkle, jų auklėjimu ir atei
timi.

Geram, rūpestingam tėvui ne tik vaikų ateitis rūpi, 
bet rūpi ir tauta. Jis dirba, taupo, visus šeimos rei
kalus taip tvarko, kad galėtų vaikams duoti mokslą, 
gerą išauklėjimą, nes aitriai žino, kad nuo to labai 
daug pareina jo tautos, jo krašto likimas, ,

Lietuvis katalikas tėvas nieko nesigailės, kad jo duk
terys ir sūnūs galėtų lankyti lietuviškas, katalikiškas 
mokyklas, kad jie išaugtų savosios tautos jr kataliko 
vardo vertais.

Šiais karo laikais tėvo atsakomybė ir rūpesčiai yra 
keleriopai didesni. Tiems, kuriems reikėjo išlydėti sa
vo sūnus į kariuomenę, reikėjo nemažą skausmą pa
kęsti. Bet geri lietuviai, atsisveikindami pąliūdėję, di
džiuojasi galėję duoti sūnus savo kraštui ginti ir pa
sauliui gelbėti nuo baisaus diktatūrų siaubo. Tokie tė
vai ar tai karo pramonėse, ar kitose karo pastangų 
darbuose, nesigaili prakaito, kad tik daugiau nudirbti, 
kad tik vyrama karo fronte nepritrūktų reikalingos 
amunicijos.

r Tad, tėvai neša labai didelę atsakomybę ir prieš Die
vą ir prieš tautą.

Kadangi ryt diena jų pagarbai yra skirta, tuo pa
sinaudokime ir juos linksmai pagerbkime.

Kaip fašistai, užgrobdami kitus kraštus ir smogda
mi peiliu Pnaucūrijos nugaroa,’ nesigailėjo kitų žmonių, 
taip ta jungininkai nepasigailės fašistų Ir jų pakalikų. 
Cią galima priminti lietuvišką priežodį: kaip pasiklojo, 
taip išsimiegos.

e
Lietoss ąkęarijoj sukaktį minint

Ryšium su besiartinančia sukaktimi dvejų metų nuo 
to laiko, kai ofcuųnuoine narnų kariuomenė įžygiavo J 
Lietuvą, LKF8B kreipėsi į vieną karinių ir politinių 
klausimų speeiaiistą, daug patyrusį lietuvį, kurs at
siuntė įdomų dabartinės padėties įvertinimą ir svars
tymus dėl tolimesnės įvykių raidos. Jis konstatuoja, 
kad nariams visiškai netikėtai vieton kelių mėnesių 
karas rytųosę užsitęsė keletą metų, kąd naeių pastan
gos išvengti karo dviem frontais, nebus pasisekusios, 
—• kad karo veiksmų iniciatyva kaskart aiškiau pereina 
sąjungininkų pusėn ir kad bėdos prispirti naciai imasi 

"desperatiškų žygių; “Vokiečių vadovybė nuo šio pava
sario gerokai suintensyvino (pagyvino) gyvosios jė
gos mobttiaacįją. Mobilizuoja visus, visur ir visam, kam. 
Mobilizuoja savus, mobilizuoja svetimus, mobilizuoja 
kariuomenės dalinius, mobilizuoja darbininkiją fabri
kams. mobilizuoja žmones ūkio darbams, mobilizuoja 
vyrus, moteris, vaikus. “Totaimobilmaehung” (visuoti
nė mobilizacija) — mėgsta vokiečiai kartoti. Eina pas
kutinė banga.,, prieš galą. Paskutinės iš Europos gau
tos žinios kalba apie visu mąstu varomą mobilizaciją 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Gyventojų pritarimo ne
sulaukę, vokiečiai caohilizaciją ten vykdo per prievar
tą, varu- Iš “Tautinių legionų” sumanymo nieko neiš
ėjus, atrodo, kad Lietuvoje surinktieji žmonės šiandien 
formuojami nedideliais vienetais, vokiečių Webrmaebt’ui 
(kariuomenės jėgai) pildyti. Mobilizaciniu požiūriu, ly
giomis teisėmis su Pakaičiu, atrodo, eina ir Baltgudija.

Aišku, kad Šie nacių žygiai yna, daromi iš despera
cijos, prieš galą. Apie tai pirmadienio laidai mes pla
čiau parašysime.

Išskrido sakalo,
« •’»* > • ♦.« «*»% ’ , Yį įĮ ** V” Ii

Siame karė labai svarbų vaidmenį vaidina lėktuvai 
Kadangi šiuo metu Italija lėktuvais bombarduojama, 
be abejonės, įdomu žinoti, kaip stiprūs šiuo* žvilgsniu 
yra italąi. <

Italija, įstodama į karą prieš tris metus, turėjo 4,000 
įvairių rūšių lėktuvu. Šiandien ji beturi 1,800 pirmos 
rūšies lėktuvų, iš kurių 300 esą Rusijos fronte, kiti 
pačioj Italijoj ir aslose. Naujų lėktuvų gamyba eina 
labai lengvu tempu, o jų sunaikinama daug, Visą italų 
oro jėga, nors naeių ir papildoma, yra žymiai men
kesnė, negu sąįubgininkų Viduržemių jūrų rajone. Be 
to, italų lėktuvai yra menkesnės vertės.

Kadaise fašistai didžiavosi savo lėktuvais ir lakū
nais, bet šiandien jų sparnai jau veik visai yra pakirs
ti. Vadinąs, — Mussoiinis išskrido kai sakalas, nutūps 
kai vabalas.

w t

Labai svarbi knyga

K. Pakštas

BARBARAI SIAUČIA LIETUVOJE
Pirmas periodas arba 
flirtas iš baimės:

Jis truko nuo 1941 m. bir
želio 24 d. iki rugp. 10 d. Ru
sų okupacijoj nustoję kelių 
dešimtų tūkstančių ištremtų 
į Sibirą, kelių tūkstančių žu
vusių politinių kalinių ir Už
muštų per visuotiną sukili
mą prieš bolševikų tyrąniją, 
labai menkai ginkluoti lietu
viai jautėsi labai pavargę ir 
prislėgti, kad galėtų visu 
stiprumu priešintis * naujai 
okupacijai, {žengę į Kauną, 
vokiečiai jau rado ten nau
ją lietuvių nacionalinę, koa-

juomi naudotis. Už prasi
žengimus gręsė didelės baus 
mes.

Tačiau kultūrinėje ir re
liginėje srity vokiečiai to 
leravo kelias mažesnes bol
ševikų atimtas laisves. Pa
maldos buvo leidžiamos ir 
net per radio transiiuoja-

nizuoto galvojimo. Patrio
tizmas rėmėsi ne vien tūks
tančio metų garsia istorija, 
bet gal dar labiau pastaro
sios kartos dideliais ūkiškais
ir kultūriniais laimėjimais. mos- Leista atspausdinti e- 
kokiais Vokietija negalėtų vangelijaa ir kai kuriuos
pasigirti. Patriotizmas ir 
laisvės troškulys Lietuvoje 
buvo žymiai didesnis, negu 
kai kuriose Vakarų Euro
pos valstybėse, &u šitomis 
moralinėmis lietuvių jėgo
mis net žiaurūs vokiečiai 
rado reikalinga šiek tiek 
skaitytis, neatakuoti jų iš 
fronto, bet apeiti jas ap
link, kitaip sakant: gudriai

patriotinius raštus. Bolševi
kų griežčiausiai uždrausta 
Lietuvos vėliava buvo leis
ta iškabinti prie Karo Mu- 
ziejaus* Nors nepriklauso
mybės šventė buvo uždraus
ta, bet lietuviai draudimo 
nepaklausė ir 1942 ir 1943 
m. papuošė savo namus tau
tinėmis vėliavomis, bažny
čiose laikė pamaldas ir tu-

liciuę valdžią, p. J. Ambra- appMlU Per rėjo mitingus. Vokiečiai jau-

J

Mekas jokios kalbos si fašistais
Italija gyvena sunkias dienas. Ne tik Musaolinįo sva

jotoji imperija į dulkes subyrėjo, bet jau keturios jos 
salos Viduržemių jūroj pateko į sąjungininkų rankas. 
Be to, milžiniškos amerikiečių ir anglų oro jėgos daužo 
didžiąsias italų salas — Siciliją ir Sardiniją. Tenka kr 
pačiai Italijai, nes lakūnai vis dažniau ir dažniau ap
lanko joe karo pramonės ir susisiekimo centrus.

Tokioj padėty atsiradę italai keleriopai kenčia. Ken
čia materialiai, dar labiau moraliai. Jie karšti žmo
nės, todėl intensyvus jų miestų ir salų bombardavimas 
stipriai veikia į jų nervus. Patys žmonės, kurie neao- 
rėjo ir nenori karo, aišku, norėtų daryti atskirą taiką 
su sąjungininkais. Bot valdžia, kariuomenė ir policija 
fašistų rankose. Su fašistais sąjungininkai nenori tu
rėti jokios kalbos. Pagaliau, fašistus turi pasikinkęs 
Hitleris, be kurio žinios Mussolinis neišdrįstų kalbėtis 
dėl taikos su jungtinių tautų atstovais.

Atsižvelgiant į tai, su Italija taikos kalba galėtų bū
ti tik tokia: visiškas, besąlyginis santarvininkams pa- 
sidavjni.aa. Nei su fašistais, n«i, pagaliau, nu karalium 
neeikalbės. Kai Italija besąlyginiai pasiduos, jungtinės 

į tautos sudarys sąlygas patiems žmonėms išsirinkti val
džią demokratiškais pagrindais.

Tad, visokie gandai apie fašistų norą taikintis gali 
turėti pagrindo t:(f,n,i galime būti tikri kari su fa 

šistų pasiūlymais sąjunylataftai nesiskaitys.

Jau išėjo iš spaudos viena vertingiausių šiais lai
kau knygų “Principles of Peace” (Taikos Principai), 
ti 994 puslapių knyga parašyta ir išleista po globa 
ir priežiūrą Vyskupų Komiteto, kurio pirmininku yra 
J. E. arkivyskupas Ssunuri A- Stritch. Knygos pagrin
das — Popiežiaus Pijaus XXI penki taikos punktai; 
popi'C ži smp Leone XIII eąeįkiikos apie talką ir pasau
lio santvarką. Be to, popiežių Pijaus K Pijaus XI įr Be
nedikto XV mintis apie taiką.

Knygos leidimą dirigavo J. E. arkiv. Stritęh, reda
gavo kun. Kairy Koening, Mįundelein seminarijos kny
gius. Svarbų įžangos raštą parašė arkiv. Stritch. Iš
leido National Gatkolic Weifare Conferenoe.

“Priaeiples of Peaee” knygoj smulkmeniškai nuro
dyta keliai, kuriais einant pasaulyje galėtų būti pastovi 
ir teisinga taika. Joj nurodyta reikalas duoti laisvę ir 
nepriklausomybę visoms tautoms, ar jos būtų mažos 
gr didelės. Joje randamas gana platus ir labai Lietu
vai palankus skyrius, apie kurį kitą kartą plačiau pa
rašysime.

Šią knygą turėtų įsigyti kiekvienas, kuris domisi 
taika Ir pokarinio pasaulio gyvenimo santvarka.

Mussdmio sostas svyruoja
Pranešama, kad Muasolinio, kaipo Italijos diktato

riaus, sootas jau gerokai svyruoja ir bet kurią dieną 
gali visai sugriūti, {traukęs italų tautą į balsią nelai
mę, jis, matyt, jau rengiasi sprukti nuo atsakomybės. 
Bet nepabėgs. Jis turis atsiimti bausmę, kokios savo 
šiauriais darbais ir imperialiatiškals siekimais yra už
sipelnęs. Jo pssitrankiaMs nuo vairo neišgelbės nė 
fašistų partijos, kaipo tokios, nes ji visa yfa atsakin
ga už Italijos vargus ir skausmus įr turės atsakyti 
t .e r autiniame teisme.

Žinios apie Mussoiinį, tai dar vienas įrodymas, kad 
fašistų viešpatavimui galas jau artinasi. -•

ezvičiaus vadovaujamą, ši
tos valdžios vokiečiai, mato
mai, ir neketino pripažinti, 
bet iš karto dar neuždarinė- 
jo jos ofisų. Mat patiems 
vokiečiams pradžioje dar ne
aišku buvo kas jų laukig 
Rusijoj ir jie gal skaitė ne
gudru tuojau aštriai susi
kirsti su lietuviais. Betgi pa
lengva vokiečiai nuginklavo 
Lietuvos kareivius ir kas
dien siaurino lietuviškos val
džios prerogatyvas. Jauni, 
mažiau patyrę Lietuves poli
tikai tuomet pirmiausiu sa
vo rūpesniu laikė kuodau- 
giau išgelbėti brangių gy
vybių , ir • turto įpęnkų liku
čių — stengėsi kai ką dery
bomis laimėti. Bet kai vokie
čiai rugpiučio pradžioje ga
lutinai pasakė, kad jie jo- 
kioa nepriklausomos Lietu
vos dabar neprtpaLns —- tai 
Lietuvos patriotai tas dery
bas nutraukė. Lietuvos mi- 
nisterių kabinetą vokiečiai 
norėjo matyti patarėjų pa
reigose, be jokios sprendžia
mos valdžios. Su tokia padė
timi Lietuvos ministeriai 
nesutiko ir visi rezignavo. 
Taigi 1941 m. vasarą Lietu
vai nepavyko save pastatyti 
okupuotos Danijos padėtin, 
norą gal būt pradžioje kai 
kurie naivesni optimistai ir 
tikėjosi to pasiekti. •

Antras periodas — norma
liai žiauri okupacija

prasidėjo 1941 m. rugpjū
čio mėn. įr tęsėsi, rodos, iki 
1948 m. kovo 19 d., kuo
met staigiai buvo uždaryti 
Vilniaus ir Kauno univer
sitetai, o gal ir kitos še
šios aukštosios mokyklos.

' Jei pirmajam periodui ga
lima skirti iki septynių sa
vaičių, tai antrasis truko a- 
pie 20 mėnesių. Bet ir šis 
antras periodas nebuvo vie
nodas savo žiaurumu. Per 
pirmą okupacijos pusmetį 
Lietuvą valdė vokiečių ka
riškos jėgos, kurių elgsena 
priminė 1915-1918 m. vokie
čių armijos priespaudą Lie
tuvoje. Tačiau buvo ir skir
tumų: 1915 m. vokiečiai Lie
tuvoje rado maža inteligen
tijos ir dar nedaug nacio
nalizmo kaimiečiuose. 1941 
m., nežiūrint masinių depor
tacijų į Sibirą, Lietuvoje dar 
buvo keli tūkstančiai uni
versitetus baigusių žmonių 
ir desėtkai tūkstančių au 
gimnazijų (kolegijų) moks 
lu. Beveik visi kaimiečiai 
buvo išėję pradžios mokyk
las ii* jąu gerokai moder- 

SKAITYKITE “DRAUGĄ"

ei jos pusmetį gudriai ir pa
lengva Gestapo suėmė vi
sus krašto siūlus, visus gy
venimo nervus į savas ran
kas, beveik visur pakeisda
ma armijos atstovus savais 
viešais ir slaptais agentais 
Tuomet prasidėjo čiulpimas 
visų ekonominių Lietuvos 
syvų. Vokiečiai atsisėdo gar 
siuose Lietuvos kooperaty
vuose, akcinėse bendrovėse, 
bankuose, dvaruose, geres- 
niuose namuose ir elgėsi 
kaip tikri savininkai, lietu
vių nesiklausdami. Jų elgę
sis huvo panašus į pirmiau

mas: pas sovietus
priklausė valstybei ar kai 
kuomet partijai, panašiai ir 
pas nacius. Lietuviai turė
jo virsti proletarais, į savo 
darbu uždirbtą turtą jie dar 
galėjo pasižiūrėti, bet nega
lėjo jo savu vadinti arba

tėsi užgauti, bet vis dėlto 
nedrįso lietuvių bausti. Vi
sų tipų mokyklos ir univer
sitetai dirbo ir visas moks
las ėjo lietuvių kalba. Liko 
ir senieji mokytojai. Ęjo 
bent tuzinas ar daugiau lie
tuviškų laikraščių, nors stip
riai cenzūruojamų. Tai hu
vo daroma lietuviams nurar 
minti ir prie naujos “tvar
kos” pripratinti. v

(Bus daugiau)

viskas

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNĖLIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Tabal geros rOAlos motery kasiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotlt kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CIOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tat Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO;
TAUFYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galim*. Ir Jus savo ap- 
4«v(tą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt FumUnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
daru Ji kairi 
NAUJA aavn 
dirbtuvėj. Di
delis pasirįn- 
klmas visokią 
spalvų apdan,
<*lų.

• • •
2-jų

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COIHPANV

2314 WEST ROOSEVELT ROAD

M<
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Atostogų kelionės turi būti pertvarky
tos

Svarstydami atostogų pi* kų pmio pirkėjų duoti jiems 
nūs šiais metais, ,piliečiai savo išsibaigusias ženklelius. J 
namiaiame fronte turi at- Jie tuos ženklelius vartoja 
simiati, kad tarp miestų bu-1 pirkti daugiau maisto nuo 
sų ir geižkeiių parankamai urmų pardavėjų (wholesal- 
yr* įtempti augančiais mi- era). Dėl to, kad maistas 
litariais reikalavimais — taip pirktas gali būti par- 
daugiau negu 2,000,000 vy- duotas krautuvėse be punk
tų per mėnesj perkelti or- tų, kiekvienas išsibaigęs 
gSAisuotais pulkų 'judėji- ženklelis, duotas krautuv- 
mais; “furiough” kelionės i ninkui, yra galimas prisidė- 
taipgi apsunkina keliavimą j imas prie nelegalių biržų, 
ir daug civilių žmonių ke-l Moterų kojinės nebus tokios 
liauja būtinais karo reiks- plaaytia, bet ilgiau bu» 

galima jas nešioti 
Kol kas nemanoma racio- 

nuoui moterų kojines, bet 
patarimus kaslink kelionių:, valdžios patvarkymai vai-

1. Praleiskite atostogas Į dys jų kainą ir kokybę. Ka-

lais «
Office of Defenae Trans

portation pabrėžia sekamus

namie, arba kuo arčiausia 
prie namų.

2. Ypatingai liepos ir rug- 
piūčių mėnesiais stengkitės

ro laiko pasirinkimas koji
nių, Office of War Infor
mation praneša, nebus toks 
įvairus, kaip buvo taikos

nekeliauti ir vengkite pa- laiku, bet jas bus galima, ii
baigos savaitės keliavimo. 
Vartokite dieninius trauki
nius įr neškite valgį su sa
vim, kada tik galima. Neš
kite kuo mažiausia bagažo.

3. Nekeliaukite pabaigoje 
savaitės prieš liepos 4 d. 
ir Darbo Dieną.
Vartotojai raginami padėti 
kovą dėl teisingų maisto 
kainų ,

Kiekvienas vartotojas pri 
valo prisidėti prie teisingų 
maisto kainų kovos, visoje 
šalyje. Jie privalo patikrin
ti kainas krautuvėse su pa
duotomis kainomis jo apy
linkėj įr graaęšti prasižen
gimus. Taip praneša Office 
of Price Administration.

OPA praneša, kad su bir
želio 1 d., kainos 58 rūšims 
mėsos ir produktų padarytų 
iš jautienos, veršienos, avie
nos ir kiaulienos buvo įsteig

giau nešioti.
Office of Price Adminis

tration apskaito, kad 85 
nuoš. vartojamų kojinių bus 
pagaminta iš °rayon”. Ki
tos kojinių medžiagos vyks 
į karą. OPA nurodo, kad 
kadangi “nayon” irgi reika
linga militariniams daik
tams (paraautams ir pan.), 
negalima teisingai nuspręs
ti civilių atsargą “rayon’’, 
kas reiškia kad negalima 
pranašauti apie atsargą mo
terų kojinių.
Gazolinas bus duotas 
pergalės daržininkams 

Darbininkai, kurie apsiė
mė padauginti tautos mais
to atsargą, augindami savo 
daržoves Pergalės Darže
liuose, gaus daugiau gazo
lino, kad pasiekti tuos dar
želius. Taip praneša Office 
of Civilian Defense.

tos pagal kovo mėn. 1941 Daugiau gazolino bus duo 
m. lygį. šios kainos maino-1 dama, jeigu savininkas au
si pagal 10 zonų. Vietos laik tomobiliaus —
naščiai atspausdins tikras
kainas kiekvienoje zonoje ir K Regulariai apsodina plo
kiekvienu vartotojas turi ** ‘V’5“0 k™dr»t-
ia. peržiurtu. imų P*** deugieu, fcur

Seimininkams patariami ' daržovės auetoarpoe.
2. Jeigu jis gali įrodyti,gunaikinti visus išsibaigu

sius raudonus ir mėlynus ra- 
ęionavimo ženklelius, kad 
pakirtus kelią juodai biržai 
maisto. Raportai į OPA pa
rodo, kad daug krautuvnin-

kad negali pasiekti darželio
kitokiu būdu, tik automobi
liu, ir kad jo darbas ir prie
žiūra reikalingi daržovių 
auginimui.

RIAU&IŲ METI ĮSILAUŽIA KALĖJIMAM

"Draugas” Aouie piloto

Įtūžusi gauja Beaumont, Texas, plėšia sietus ir daužo kalėjimo langus norėdama iš
vilkti negrus įtartus užpuolusius baltą moteriškę. Laike riaušių, kurios tęsėsi per 24 
valandas, du juodukai buvo užmušti, o apie 60 sužeistų nuvežta į ligonines.

SAUGOKITĖS KLAIDINGŲ PRANAŠŲ - MELAGINGŲ AGENTŲ
Jau nuo kiek laiko Ame-, 194$ were held on strietly that passports would be 

rikos “lietuvių” komunistų democratic lines, runs the stampedj and anyone not 
spaudoje padaugėjo įrodinė- Soviet account... in Lithua-. voting would be classified 
jimų būk Lietuvos gyvento- nia, the candidates of the! as an enemy of the people. 
jai nuaibalaavo prisijung i j‘Lat-aur Alliance of Lithu< The results were claimed as 
prie Sovietų Sąjungos (Ru- ania’ received 99.19 percent
sijos) 99.19 nuošimčiais hal- of all the votes cast... It is 
sų.

Šio karo metų, kada So-
small wonder that the oan- 
didates named received sųch

vietų Sąjunga yra, mūsų ša-1 a high percentage of the 
lies talkininkė ir kovoja votes cast, for they were 
prieš bendrą priešą — ašį, only ones allowed to be no
tai komunistai geriau visai minated! Voting was com-
neprisimintų apie 1940 m. 
įvykusius ‘ ‘rinkimus ” Lie
tuvoje. “Lietuvių}’’ komu
nistų nuolatinis kartojimas, 
kad Lietuvos gyventojai sa
vanoriai prijungė Lietuvą 
prie Sovietų Sąjungos (Ru
sijos) verčia mus pasakyti 
jiems, sad jie biauriai me 
luoja, ir taip pat pakartoti' 
faktą, kad tas prijungimas 
buvo padarytas prievarta.

Apie tuos balsavimus Lie
tuvoje, apie kuriuos taip 
dažnai kalba komunistai, 
randame puikų atsakymą Į 
Beraard Newman veikale I 
“The New Europe” <Lon-i| 
don 1942) pp. 151-159. Ta- 
aje veikale, kurį galima i Ki
ti knygynuose, apie tuos 
bolševikų rinkimus štai ką 
rašo: z

“The eieotion, which took 
OWI ‘plane on July 14th and 15tk,

pulsory; it was announoed

i*

RIMTIES VALANDĖLEI

a dramatic vindication of 
Russian policy. It was an 
unfortunate slip by which 
a London newspaper pub- 
ljshed the official resnlts 
from a Russian news agen- 
cy twenty-four hours be- 
fore the polis were closed! 

(Nukelta į 6 pusi.)

Rytoj paskutinė diena ve
lykinę atlikti tiems, kurie 
taip mažai nusideda Dievui, 
kad užtenka vieną kartą me
tuose prieiti išpažinties. Kas 

, keisčiausia, jie nesijaučia, 
kad būtų kokiu nors būdu 
per metus prasikaltę.

Nesmagu, jeigu kas neti
kėtai užmina ant skauda
mos kojos, arba uždeda ran
ką ant saulės įdegintų pe
čių. Žmogus Dievą rūstina 
ir mąsto, kad Dievui daro 
malonę.

šventieji jautė, kaip ne
tobuli esą — diena iš die
nos apsilenkdavo su kokiu 
nore įsakymu net nenoro
mis. Ką tad galima many
ti apie paprastą asmenį, ku
riam nestinga nei pagundų, 
nei blogų aplinkybių, o kar
tais pats sau susiieško pra
sikaltimų įsakymams.

Sąžiningumo, teisybės sto
ka, daug kenkia žmonių sau 
tykiuose tarp savęs. Nora 
tiktai vienas metinės išpa
žinties atlikimas rodytųsi 
per maža geram katalikui, 
pats veiksmas jau gelbsti 
atbudinti apsnūdusią sąži- 

teikia progos išmiatin-nę,

Jr

KAREIVIAI MALŠINA RIAUŠES

"DraągaT* A ome phot.

Apsaugos kareiviai bu šautuvais stovi už vielinės tvoroe barikados Beaumont, Te- 
gns mieste ir ved* tvarka netoli negrų gyventojų dalūs. Per 24 valandas mieste tarp 

i baltųjų ir negrų gyventojų vyko kruvinos riaušės per kurias 2 negrai užmušta ir 50 
nuvežta ligoninėn. Riaušės prasidėjo po to bei paleist* žinia, jog negras užpuolęs baitą 

moteriškę.

OOO^OOjįSįęx-J^C!C

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

NEPAPRASTAS
A- $10.60 Vertės Knygų 

\ Tik

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. e. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioje kny
goje toliau išaiSkinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yrą II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais
aptaisais. Kaina .......................................................... $3.00

S. Mlsijonierlaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .............................................................. ................. $1.5<

4. Krlstoas Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. <J. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikai*, ga- 

> Įima rasti susiraminimo skaitant Ką knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................ $1.06

5. Riekti Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Si knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teik* daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ...............................................................................  $1.00

S. 2ft-tas Tarptautinis Euoharte.inis Kongresas. Para
šyt* Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su -autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
temėiapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ............................................... ................................ $1.00

T. Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vartė
Jonas Tarvydas, labtų graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kama ........................ ............................................ .. 50c

* Išpažinties Patdaptts. J. OpUmann as. Vertė B. Krai
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nękaltai 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
pasmerktas už žmogžudystę nagai! išsiteisinti, 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

0. Kveač. Jėzaus širdies lntraniz*eli». Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius, D. D., M. 1. C. Grašiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Švfi. Jėaaus širdies. Mato formato. Audek
liniais aptaisais. 'Kaina ~........................... ............ 35c

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

. "DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ay«„ Chicaao. III.

giau sutvarkyti savo gyve
nimą.

Gatvėje kartais pasitaiko 
šposų. Praeiviams bandoma 
įsiūlyti dolerį, kurių, niekas 
nenori imti. New Yorke pa
kvaišęs turtuolis tokiu bū
du dalino pinigus. Daugeli# 
paėmę jiems brukamus do
lerius, suplėšė ir numetė. 
Ant rytojaus sužinojo, kad 
buvę tikri pinigai.

Išpažinties Sakramentas 
kur kas brangesnis už vi
sus pinigus. Bažnyčia kišk 
galėdama veda žmogų prie 
šios brangios priemonės a* 
tįtaisyti klaidas. Deja, žmo
gus užsispyręs nenori jam 
veltui siūlomų brangenybių. 
Amžinybėn patekęs sužinos 
kokį tuntą atmetė.

Kaip stebėtina — bran
genybės Bažnyčios siūlomos 
dykai, bet kadangi žmogus 
gali visada pasinaudoti ne
įkainuojamu turtu, juomi 
nesidomi. Jeigu jam reikš
tų daug vargo pakaitį, kad 
priėjus išpažinties, nes ku
nigų trūksta, arba, jie gelb
sti tik du tris kartus me
tuose, gal, atsirastų dau
giau susipratusių. A.B.C.J.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinam*. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite savt 
užsakymus sekančiu adresu:

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

t ■! '■*

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

PII NAI ® mŪ81i PŪnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ Ir jūs galite išmainyti tavo senus ant aaųjų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
<140 ARCHER AVĖ TEL.: LAFAYETTE 3516

DABAR **Matorljolą UŽ

Atvykite | mėsų jardą ir spžlflrėktte ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ MILLWORK 

STOGŲ Ot MAMŲ MATCRIJOL* 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų Ir flstą. 
PASITARKITE SUU MCSŲ EK8PKBTAtt 
kaslink pertaisymo namų.

APROBAVIMAS Mt PEUTATYMAB 
TEIKIAMAS DYKĄJĮ

STANLEY UTWINAS,
General Mąnager.

CARR-MOODY LUMBEB CO.
PATARNAUJĄ LIETUVIAI SALĘSMANĄJ

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sskma«tt.ntals nuo I vai. ryto tkl lt vai. pi-»ų.

K Ūmu U dtpoeinta ano J vatendte rate iki ė:|0 valandos anaMš
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Waterburio Lietuvių Taryba
Kaip kitose kolonijose, 

taip ir Waterbury lietuviš
kų organizacijų veikimas ė- 
jo gana sparčiai bei plačiu 

»mastu, tačiau perdidelis jų 
"skaičius bei retkarčiais ne
išvengiamas veikėjų nuomo
nių pasiskirstymas, nekar
tą tą lietuvišką, tautiniai 
kultūrinį veikimą lyg ir stab 
dė. Jaučiama buvo stoka vie' 
ningos krypties bei atstovy
bės, kuri tą platų organiza
cinį darbą vienytų bei ko-

• L
ordinuotų toliau siekian-
-tiems tikslams. Iškilo min- * «
ris, kad, norint daugiau nu-1 M

^veikti šiuo kritišku momen
tu, reikia užmiršti apie vi- 
^sokius asmeniškumus bei 
'privačius reikaliukus, o vi
somis jėgomis pasišvęsti 
tautos atstatymo ir Ameri
kos pergalės darbui. Kelių 
veikėjų dėka, sušauktas pri
matus pasitarimas, kuriame 
-nusistatyta nedelsiant eiti 
prie glaudaus bendradarbia
vimo ir formalaus Lietuvių 
Tarybos įsteigimo. Tame pa
čiame susirinkime išrinkta

laikina komisija, susidedan
ti iš Jokūbo Trečioko, An
tano Orento, Antano Sam- 
bario, dr. M. Colney ir Pet
ro Jakubausko, kuri turėjo 
sukvied.i visas Waterbury 
lietuviškas organizacijas ir 
sušaukti steigiamąjį susirin 
kimą.

Balandžio 4 d. minėtoji 
komisija sušaukė visuotiną
jį steigiamąjį susirinkimą, į 
kurį atsilankė 106 dalyviai, 
atstovaujanti 23 organizaci
jas ir visą plačiąją visuo
menę. Atstovai buvo nuo šių 
organizacijų: The Lithuani- 
an Legion of America, Lith- 
uanian Citizens Political 
Club, Lithuanian Indepen- 
dent Political Club, Ameri
can Friends of Lithuania, 
Ine., Lithuanian Women De- 
mocratic Club, Lithuanian 
Republican League, Ine., Šv. 
Vardo II skyriaus, SLA kuo 
pos, Moterų Apšvietos klu
bo, Šv. Juozapo parapijos 
Vyčių choro, Šv. Onos dr- 
jos, Sylvester J. Sfcokes Post 
Auxiliary , Moterų Są-gos,

Lietuvių Darbininkų Są-gos, 
Šv. Vardo I skyriaus, Liet. Į 
R. K. Susivienymo, Lithua
nian Chamber of Commerce, 
Lith. Chamber of Commerce 
Auxiliary, A. L. T. Sanda
ros, L. R. K. Federacijos, 
Šv. Vardo Naujo skyriaus, 
Rūtos dr-jos ir L. R. K. Su
sivienymo 91 skyriaus.

Susirinkimas išklausė vi
są eilę kalbėtojų pasisaky
mų, kurie pageidavo, kad 
taryba būtų tuoj pat suor
ganizuota. Mandatams priė
mus ir nustačius balsavimo 
tvarką, valdybon tapo iš
rinkti šie asftienys: kun. dr 
J. Bogušas — pirm., dr. P. 
Vileišis vice pirm., Jokūbas 
Trečiokas 2 vice pirm., E. 
Devenienė 3 vice pirm., aihr- 
celė Andrikis sekretorė, N. 
Jenušaitis 2 sekr., Aleksan
dras Aleksis iždin., Tomas 
Matas 2 iždin., Ant. Oren- 
tas fin. rašt., Morta Zails- 
kienė 2 fin. rašt., A. Laz- 
dauskas, Ona Barkauskienė 
ir Ona Bružienė iždo globė
jais. Tarybos nariais visuo
tino susirinkimo pageidavi
mu tapo išrinkti šie asme
nys: Jokūbas Azunaris, Cla-

rence Balanda, Albertas 
Bronsky, dr. Colney, kun. 
Gauronskas, Jonas Janušai- 
tis, Nelė Kanapka, A. Bar
kauskas, Petras Krugelis,

kurinius du metus išpirko reikalams ir didžiajai Ame
per milijoną dolerių bonų. 
Atsimenant, kad čia lietu
vių skaičius vargu prašoka 
penkis tūkstančius — ta su-

Isabela Krugelienė, Jonas ma bonų xyra labai, labai

t H

Dienų iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

Klikna, Jonas Kvaraciejus, 
Helen Lauryn, Ona Lazdaus 
kas, A. Petrosky, B. Pet
rauskas, dr. Sapranas, A. 
Sambaris, Vincas Urbonas 
ir Jurgis Zemantaitis. Tai
gi W.aterbury Lietuvių Ta
ryba susideda iš 33 asmenų, 
kurie atstovauja 23 įvairių 
krypčių organizacijas bei 
šiaip pavienius asmenis ar 
profesionalus. Kad tarp ta
rybos ir atstovaujamųjų or
ganizacijų sąryšį palaikius, 
kas trys mėnesiai bus šau
kiami visų organizacijų at
stovų bei delegatų susirin
kimas. Vieni tik komunistai 
tapo iš šio veikimo išskirti, 
kadangi jie aklai dirba sve
timos valstybės naudai ir 
viešai yra paneigę Lietuvių 
Tautą. '

Vos tik suspėjus susior
ganizuoti, Waterbury L. da
rybai iškilo tuoj ^»ut kele
tas svarbių uždavinių. Pir
mas dalykas — tai dalyva
vimas didžiajame “Bond 
Drive”. Lietuviai buvo pa
kviesti pirmai dienai. Rei
kia pasakyti, kad čia W. L. 
Taryba pasirodė labai gra
žiai. Nors diena buvo labai 
lietinga, vis dėlto vien mies
to aikštėje buvo išparduo
ta virš 20,000 dolerių ver
tės bonų; žinoma, patys lie
tuviai daugumoje juos ir 
išpirko. Kitos tautinės gru 
pės, o taipgi ir lietuviai, pta 
eitais metais išpardavė vos 
tik pusę tos suinos. Apytik
riais tarybos duomenimis - 
Waterbury lietuviai per pas

A. f • .

aukšta. Tą patį yra pasa
kęs ir Connecticut valsty
bės vyriausias bonų vajaus 
vedėjas. .

Bonų pardavinėjimas tar
pe Waterbury lietuvių ir 
toliau sėkmingai vedamas, 
ypač per Federaciją ir spe
cialų N. Defense Council, o 
netolimoje ateity bus pada
ryta kruopšti statistika, kiek 
privatiškai ir viešai lietu
viai išpirko bonų.

Taryba per paskutinius 
du mėnesius turėjo visą ei
lę pasitarimų. Artimoje a- 
teity nusistatė atlikti du 
dalykus, t. y. suorganizuo
ti Lietuvių Kraujo aukoji
mą Amerikos kariams ir su
šaukti didelį masinį mitin
gą pagerbimui Atlanto Čar-

rikos pergalei.
Antrasis darbas, kuriam

Waterhury Liet. Taryba in
tensyviai ruošiasi, yra ma
sinis mitingas, kuris įvyks 
birželio 27 d., 3 vai. p. p., 
Buckingham salėj. Į tą su
važiavimą pakviestas Con
necticut valstybės guberna
torius Raymond E. Baldwin, 
Lietuvos pasiuntinys Ame-

SAUGOKITĖS KLAIDIN
GŲ PRANAŠŲ

(Atkelta nuo 5 pusi.)
Taip, Sovietų žinios pas

kelbė, kad balsavo “99.19 
nuošimtis” balsuotojų už 
pasiūlytus kandidatus, bet 
tos žinios buvo paleistos 24 
vai. prieš rinkimų užbaigą. 
Balsuotojai buvo priversti 
balsuoti už komunistų pa-

rikoj P. Žadeikis, Latvijos8iūlYtus kandidatus, nes ki- 
ministeris dr. Bilmanis, es-1 neleido Pasiūlyti ir jų 
tų charge d’affair Johannes I nebuv0- Balsuotojų pasuose 

buvo pažymima, kad jie bal
savo, ir buvo grasinama,

Kaiv, Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys, prof. Kazys 
Pakštas, senatorius F. Ma- 
loney ir senatorius John 
Danaher, taipgi reprezenta^ 
toriai Claire B. Luce, Tal-

kad nebalsuojantieji bus 
skirstomi kaipo liaudies prie 
šai.

#Yra visa eilė rašytojų, ku-
bot ir Monkevich, didžiųjų rie aiškiausiai įrodo, jog 
organizacijų vadai Ameri- i tie rinkimai ar balsavimai
koj, taipgi lietuviai bei vie
tos laikraštininkai ir visa 
eilė garbingų bei Lietuvą 
mylinčių asmenų.

Nors dabartiniu metu bet

Lietuvoje ir kituose Pabal
tijo kraštuose buvo grasi
nimais pravesti. Gyventojai 
neturėjo jokios laisvės pa
sisakyti ar balsuoti prieš.

K- ‘ KURIS ĮVYKS

Sekmad., Liepos-July 4,1943
• ‘ k

Kr f , ' ’ ♦

1 . GRAŽIAME
) . -.r

BERGMANN’S GROVE
■ ■ *

24th & Desplaines — North Riverside, III.

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
Ml lengva pasiekti. Bile gatve kari u privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti iki ga- 
> linijos (prie W este m Electric Co,), ten sėsti į La Grange gatvekarį, kuris priveža 
rie pat daržo. Elevetteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiterlu 
iluoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarį.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington Blvd., Jackson Blvd., Ma
išos St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., | vakarus iki Desplaines Avė., ten sukti į 
(Mas Ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS.

terio. Ta pačia proga bus koks didesnis masinis suva- 
prisiminta apie žiauriuosius žiavimas yra gana neleng-
Lietuvos okupantus bei pa
svarstytos priemonės, kaip 
iš jų greičiau išvaduoti bran 
giąją tėvų žemę.

Kadangi beveik du treč
daliai mūsų žmonių dirba 
karo pramonės dirbtuvėse ir 
ten jau yra davę kraujo, tai 
kraujo aukotojų kažkiek šį 
sykį nepasisekė surinkti. 
Vis dėlto į pora savaičių 
susidarė virš šešiasdešimtsK .
asmenų, kurie birželio mėn. 
14 d. drauge aukojo kraują 
kariams. Ateity bus suda
rytas tikslus sąrašas visų 
anksčiau aukojusių kraujo 
tam pačiam tikslui. Visa tai 
pagelbės nustatyti tiksliai 
kiek mūsų žmonės pasidar
buoja bendriems visuomenės

vai suorganizuojamas, vis 
dėlto vaterburiečiai tikisi 
šią savo šventę atšvęsti la
bai gražiai ir jaukioje dva
sioje. Programa bei pasku
tinieji paruošiamieji darbai 
jau baigiami ir greitu laiku 
bus paskelbti plačiajai Ame
rikos lietuvių visuomenei. 

Waterburio Lietuvių
Tarybos Sekretoriatas

SUSIRINKIMAI
Marąuette Park. — Tėvų 

Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikys susirinkimą 
sekmadienį, birželio 20 d., 2 
vai. popiet, parapijos sve
tainėje. Nariai bendradar
biai malonėkite ateiti susi- 
rinkiman. Valdyba

dtentchingJB
For quick relief from itehing caused by eezenu. 
athlete's foot. acabies, pimpies and other itehing 
conditions, ūse pure. cooling, medicated. liquid 
D. D. D. PNCSCKIPTION. A doctor’s formula. < 
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and 
quickly čalma intense itehing. 35c trial bottle 
proveait. ormoney back. Don't suffer Ask your 
druggist today for D. O. O. PRESCRI-tion.

Vieninfėlė Lietuviu 
Wholesale liąuor 
Įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotų 
ir Lietuviškų Gčrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavemams. 

Užsakymai Ii vežiojami 
Sekančią Dieną. 

Valandos: 0 iki S P. M. 
Uždaryta kožna SeitadienĮ FBANK VIZOARD. 8»,.

(IUINTUPLETS
„ relieve misery of -

CHEST COLDS
this good old reliable way

At the first sign of the Dionne Quln- 
tuplets catching cold—their chests and 
throats are rubbed with Muaterole—a 
produet made eepecially to promptly 
relieve distress of colds and resulting 
bronchial and croupy coughs.

The Quints h avė always had expert 
care, so mother—be assured of using 
just about the BEST produet made 
•when you ūse Musterole. It's more 
than an ordinary “salve”—Musterole 
helps break up local congestion!
IN 3 STRENOTHS: Children’s Mild 
Musterole. Also Regular and Extra 
Strength for grown-upa who prefer 
a atronger produet. Ali drugstores.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 80. CALEFORNIA AVĖ.

TeL REPubllc 1538—9

■Utilbhs
-t/usus

WRME>

EYES
MUSTEROtE

Youa

Murinę toothee, deanses and refreahey 
irritated, reddenca me m bran es caused 
hv head colds, driving, winds, movies, 
etose work, late houra. Iree dropper 
with each bottle. At all Drug Stores.

ACHING-STIFF, 
SORE MUSCLES
For PROMPT relief—rub on Mus- 
terolel with this wonderful
“COUNTER-IBRITANT" actually brings 
freeh warm blood to aching museles 
to help break up painful local con
gestion. Better than an old-fashloned 
mustard plaater! In 8 strengtha. »

HUSTEBOl:

EXTRA! EXTRAl
Permainytas 

vardas Ir
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. RANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 0054

A'

NELAUKI1E-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite nžaitlkiintl nuo ugnie* namu*, baldas, aatomobillaa, 
ar Klalp ką apdrauett, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parfi pintu jame polisą per mflsų kompaniją. Nelaimei Ifttl- 
kus, netorMte jokių nemalonumų. M
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'M&LLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL A8SURANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHU8ETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment cail — 

REPUBIJC 8051

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furnlture

ALESAUSKAS 
and SONS

4*

i
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CH1CAG0JE IR APYLINKĖSE
i lietuvaitė i Labdarių ūkį

Laukiama iškil
mingo šliūbo

Bridgeport. — Sekmadie
nį, birželio 20 d. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyiioj įvyks 
nepaprastai iškilmingas šliū 
has. Amžinu ryšiu 3 vai. 
popiet bus surišti Veronika 
Puišytė ir Edvardas Miežis.

Nuotaka yra baigusi Šv. 
Jurgio par. mokyklą ir Šv. 
Kazimiero akademiją. Jau
navedys yra baigęs Dievo 
Apvaizdos par. mokyklą ir' 
Harrison high school.

Nuotakos tėveliai Juozas 
ir Veronika Puišiai yra nuo 
seniai populeriški ir plačiai 
■žinomi. J. Puišys dalyvau
ja visuomeniniame veikime 
ir draugijose. Yra buvęs pa-1 
lapijos komiteto narys. Gy
vena 3362 So. Lituanica av. 
Yra nuolatinis “ Draugo’‘ 
skaitytojas. Jaunavedžio šei 
myna gyvena 1901 Canal- 
port avė. Turi “defense” 
darbą naujosiose Chryslerio 
dirbtuvėse.

Komp. A. Pocius šliūbui 
sudarė šaunų programėlį. 
Giedos plačiai pagarsėjusi 
dainininkė G. Giedraitienė.

Pramatoma, kad šio šliū
bo pamatyti susirinks tiek 
žmonių kaip per atlaidus.

Vestuvių puota įvyks Šv 
Jurgio parapijos auditorijoj, 

į .Syėčpį: bus is -trijų svetimų 
valst^jiųi-U-AVį^ebbsino, Mi- 

>■ chigane ir net Arizonos.-

Budriko radio 
programa

Jos. Budrike radio prog
rama bus sekmadienį, bir
želio 20 d., iš radio stoties 
WCFL, 1000 kil,, nuo 9 vai 
vakare.

Šioje programoje bus la- bėti , kad Jos Budriko krau 
bai gražių dainų, kurias iš- tuvėje, 3241 S. Halsted St 
pildys žymūs dainininkai: dabar eina. didelis nupigin
J. Romanas, teroras, ir A Į tomis kainomis išpaidavi-
Čiapas, baritonas. Be to, mu- ------ ■
zikalę dalį atliks didelis ra-
dio orkestras. «

Prie progos tenka pašte-'

mas rakandų, radio ir kito
kių namams reikalingų reik
menų. Visi kviečiami nau
dotis proga. Rap.

Bridgeport. — Labdarin
gosios Sąjungos 5 kp. ren
gia išvažiavimą į Labdarių 
ūkį sekmadienį birželio 20 
d. Tai' bus piknikų sezono 
atidarymas tame ūkyje. Vi
si žinote, kad labdarių ūky
je labai malonu piknikauti 
ir laiką praleisti. Minėto iš
važiavimo rengėjai kviečia 
atvykti ne vien bridgepor- 
tiečius, o ir kitų kolonijų 
piknikų mėgėjus ir Labda
ringosios Sąjungos rėmėjus. 
Tai bus proga pamatyti Lab 
darybos ūkio pažangą, jo 
stovį ir jo gnažią ateitį. Pro 
ga visiems įsitikinti, kaip 
rimtai ir tvarkingai labda
riai varosi prie užbaigimo 
senelių prieglaudos: šiame 
piknike žadėjo būti kun. J. 
Prunskis.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

SOFIJA MASULIENĖ
(po tėvais Verpečinskaitė)

Gyveno 5262 So. Halsted St.
Mirė birž. 17, 1943, 9 vai. ryte, sulaukus 55 m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Adakavos 
parap., Giržadų kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime gimines, draugus-ges ir 
^pažįstamus.

Velionė priklausė prie Marijonų Bendradarbių 10-to skyr. ir 
prie Sv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2-tro skyriaus.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birž. 21 d. iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės, Draugai-gės ir Pažįstami.

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

PHYLLIS OVERLING

Phyllis Overling aplaikė 
aukščiausias garbės dova
nas — net keturias — ku
rios yra retenybė vienai mo
kinei tai atsiekti, būtent:

1. The Mercy Honor Key 
for Highest Scholarship.

2. 'Stį Xavier Cc^lege 
Scholarship.

3. Bausch and Lomb Sci
ence Avvard.

4. Membership in Natio
nal Scholastic Honor Socie-

JUAPGUTI^Iš Bridgeporto trokas į 
ūkį išeis 10:30 vai. ryto. No
rintieji su troku vykti iš- 
anksto užsisakykite vietas 
Gudų krautuvėje, 901 West 
33 St. Komisija

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

IBM CuBI KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ ' , EXTRA PROGRAMAS Penk-
' tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

^^JŽARGŲČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips Tel. Yards4908

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tas retai-, kada esti nu
galimas- — Cornęille, 1V

Taipgi yra atsižymėjus 
moksle nuo pat mažumės, 
nes baigiant šv. Joaktimo 
pradžios mokyklą gavo dvi 
dovanas ir Mercy High 
School Scholarship, kurią, 
kaip matome, baigė su aukš
čiausiais pažymėjimais. Taip 
gi yra gabi pianistė. St. 
Xavier College jau pradėjo. 
lankyti nuo kovo mėnesio 
Chemistry šakoje.

Ši gabi,jpokinę yra jluktė 
Onos (Rashinskas) ir An
tano Overlingų, 454 E. 90th 
St., kurie savo šeimyną auk
lėja katalikiškoje dvasioje. 
Taipgi turi sūnų Joną, ku
ris baigė Šv. Joakimo pra
džios mokyklą šį mėnesį. 
Jiedu yra anūkai gerai ži
nomo a. a. Nikodemo Over- 
lingo, kuris buvo vienas į- 
steigėjų Šv. Jurgio parapi
jos ir bažnytinių draugijų 
darbuotojas.

Koresp.

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 11J7 ROOSEVELT STREET

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės INSULUOKITE Savo Namus.....

Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NB» 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS I

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

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite VNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukirnas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant nleisterio — ar 
primer maliavos ant wailboards. Vienas kotas viską ąpdenglą. 
UNITEX yra gva rantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Kelky ienų, Matylį:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 5 5 Ui and State Streets 

VLSI TELEFONAI...................................... ATLANTIC 4290

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi r
PAMINKLAIONA GULBINAS

Mirė birž. 18. 1943. 3 vai. ry
tą, sulaukus 29 metų amž.

Kilo iš Šiaulių apskr.. Jo
niškos miesto ir parapijos 

Amerikoje išgyveno 28 m. 
Paliko dideliame nubudime 

motiną Suzaną, pusseserę Cle- 
ofasę Sireikienę ir jos vyrą 
Joną; pusbrolį 'Joną Kaikarį 
ir jo šeimą ir daug kjtų gi
minių. d-augų ir pažįstamų 

Velionė priklausė prie A- 
merikos Lietuvių, Dukterų 
Kliubo Ciceroje ir prie Susi
vienijimo.

Kūnas pašarvootas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 5-Oth Avė., Cicero, l-ll.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, birž. 22 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtą i 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę
Motina, Pusseserė, Pus
brolis Ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. Cicero 
2109.

mauzoleIai
ANTANAS ASTRAUSKAS ŽENKLAI

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą, tėvelį ir brolį Antaną As
trauską.

Netekome savo mylimo Bir
želio 5 d., 1942 m,

Nors laikąs tęsiasi, bet mes 
jo niekados nega ėsime užmir
šti. Laį gailės, irgas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

M s, atmindami tą jo liūd
ną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias su egzekvijomis trečiad. 
Birželio 23, 1943, Gimimo švč. 
Pan. Marijos parapijos baž
nyčioje, 8 vą|. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, katirfynug ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir .kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Antano sielą 
Po pamaldų kviečiame į na
mus po num. 7149 So. Wash- 
tenąw Avė.

Nuliūdę Mot?ris Kazimiera, 
Duktė Rronisląva. Zent*n Limta 
Ackerman, Anūkas ' Robert, 
Brulb Klementas Astrauskas ir 
Gimines.

Pasitikėjimo
Mumis

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodactlons. 

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

KREIPKITĖS PRIE

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse^
MODERNI Išvidinė PARODA; REZIDENCIJA:
4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublie 4298
Y ALANDUS; Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

I. LIULEVICIUS
<M8 SO. CAlJFOBklA PhoB. U

P. I. RIDIKAS
NULIŪDIMO VALANDOJE UM SO. HALSTED STREET

TUepkoM TARDĖ 141*

I. J. ZOLP
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS US8-W

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

I AMBULANCE Dieną Ir Nakt|

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grorehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

LACHAWICZ IR SŪNUS
ST 28rd PLACK Pilone CANAL 2518
S: 42 E. lAtth ST. , J

M1CHI0AN AVĖ. Tel. PULLMAN 187®

IW1W SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727

L. BUKAUSKAS
10821 >0. M1CHI0AN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Pliene YAI

RADIO PROGRAMAS —8:60 vai. Ptrmad i> K«t virtad. mk 
ii etotiee WGES (1390), bu Povilu ftaltimieru.



Šeštadienis, birž. 19, 19438 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

GRĮŽTA PO LAIMINGOS MEDŽIOKLES

Švento Kryžiaus Parapijos 
PIRMAS METINIS PIKNIKAS

SU VISOKIAIS LINKSMUMAIS IR ĮVAIRUMAIS

Sekmadienį, Birželio (June) 20 d., 1943
VYTAUTO DARŽE

Nuoširdžiai kviečia KLEB. KUN. A. LINKUS ir TOWN-OF-LAKIECIAI

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

DVIEJŲ VIENUOLIŲ BROLIS
luomui dvi šeimynos dukte
ris, kurios šiandie yra Šv. 
Kazimiero Kongregacijos 
vienuolės, Sesuo M. Vita ir 
Sesuo M. Melvina, kurios 
pereitais metais mokytoja
vo Chicagos lietuvių parapi- 
jinėse mokyklose.
» Pvt. Bronius Arčišauskas 
prie to dar yra artimas gi
minaitis Šv.' Jurgio parapi
jos vikaro, kun. S. Gaučo.

Svarbios permainos 
Arkidiocezijoje

šią savaitę Chicagos ar
kivyskupijoje paskelbta 92 
nauji kunigų paskyrimai, 
kurių tarpe svarbiausieji tai 
naujas Generalinis Vikaras 
kuriuo paskirtas buvęs kan
cleris Rt. Rev. Msgr. CJeo. 
J. Casey, J. C. D., naujas 
kancleris, kuriuo paskirtas 
Kun. Eduardas M. Burke, 
J., C. D. ir naujasai Oficia
lia ir Vice kancleris kuriuo 
paskirtas — arkivyskupo 
sekretorius Kun. Jonas D. 
Fitzgerafd.

Pvt. Bronius Arčišauskas 
[gimė Chicago Heights, III. 
[1917 m. rugsėjo 26 d. Jau

tas būdamas lankė ir baigė 
(lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklą. Aktyviai 

įlyvavo parapijos veikl
iuose. Prigulėjo prie Mišių
itarnautojų draugijos. 

Bronius buvo pašauktas 
Dėdės Šamo kariuomenėn 
1941 metų birželio 16 dieną, 

lig paskiausių žinių da- 
tinis Pvt. Arčišausko ad-

isas yra: Ft. Leonard- 
rood, Mo.

Broniaus abu tėvai šian- 
jau mirę. Arčišauskų 

iimyna buvo Dievo ypa
tingu būdu palaiminta, nes 

jos pasišaukė dvasiniam PLATINKITE “DRAUGĄ

“Draugaa” Acme pbot*

Laivyno benas ir gyventojai Dutch Harb or, Alaskoje iškilmingai sutinka ir pager
bia laimingai sugrįžusį submariną ir jo įgu lą, kuri Pacifiko< vandenyse paleido į jūrų 
dugną penkis japonų laivus, kurių du buvo prekiniai, o trys karo laivai.

Laivyno nepriimtas, 
Januolis nusišovė

Kadangi laivynas ir mari
nai jo nepriėmė dėl silpnų 
akių, 19-os metų jąųpuolis 
Allan Wolfe 931 E. 46trSt.,

ne. Tame skaičiuje 100 yra 
pasauliečiai, o 50 vienuoliai 

bandė atimti sau gyvybę, kunigai. Daugumas kunigų

150 CHICAGOS KUNIGŲ KAPELIONAI
Iki šiol jau 150 kunigų iš (ruošiasi neužilgo stoti J. V. 

Chicagos arkivyskupijos ei- laivynan, Yra dar ir trečias 
na kapelionų pareigas Ame- Marijonas, Kun. Jonas Vo- 
rikos kariuomenėje ir laivy- sylius, M. I. C., kapelionas

J. V. laivyne, bet jis skaito-
r»f

Policija rado jį be sąmonės 
automobiliuje, savo tėvo re
volveriu persišovusį. Allan 
prieš kelias dienas prarado 
savo darbą ir stengėsi įsto
ti į jūreivius ar marinus, 

” bet atmestas.

įstojo per pereitus metus, 
nors kai kurie pasidavė 19- 
40 metais išleiduš karo prie
volės įstatymą.
Du Marijonai

mas prie Naujosios Angli
jos dalies. 1 , į
,W. . ; • ' •

Kūdikio Mirtis 
Sutaikė Tėvus

P. Lorillard Compaoy 
Hu.Mithed 1760

taip
Obuoliu “Medus”•k

pagelbsti palaikyti Old Golds

Vienuoliai kunigai kape
lionai atstovauja įvairius 
ordenus ir kongregacijas, 
k. a.: Dominikonų, Jėzuitų, 
Pranciškonų, Servitų, Šv. 
Viatoriaus, Paulistų, Kar
melitų, Benediktinų, Vincen- 
tijonų, Pasijonistų. Pažy
mėtina, jog ' tam skaičiuje 
randasi taipgi ir du Marijo
nai: Kun. Antanas Švėdąs, 
M. I. C., kuris jau daugiau 
kaip metai kapelionauja.ka- 
riuomenėje, ir Kun. Aftkas 
Šmigelskis, M. I. C.,; kuris 

 , .... '

Dvi savaitės atgal Joseph 
Kelly persiskyrė su savo 
žmona, Mrs. Kelly, 1420 
Larrabee St., susiginčijus 
apie piniginius reikalus. Už
vakar jucdu vėl susitaikė, 
bet juos suvedė traginga 
mirtis šeimoje. Ketvirtadie
nį popiet Mary Kelly, dvie
jų ir pusės metų, ėjo pasi
vaikščioti su broliuku Mar
tin, 5. Dvi minutes po to 
kai juodu išėjo iš namų, 
gatvekaris užmušė Mary 
prie Clybourn ir Larabee 
[gatvių. Pusvalandį vėliau

•* Mrs. Kelly sesuo sutiko 
gatvėje poną Kelly ir jam 
pranešė apie nelaimę. Kelly 
tuoj nubėgo į laidotuvių 
koplyčią, kur mergaitė nu
vežta. Ten susitiko savo 
žmoną. Abu verkdami, vie
nas kitą apsikabino.

N ATT JAS DRf.GMftS 
ELEMENTAS

Dabar kai glycerlnaa yra 
rrtkalingaa karo laukuo- 
ae, nx»s vartojam naują 
dr6gmes elemfnta. kuri 
mes vadinam Obuolių 
“Medus".

Ift KVIESIU, SULTINGŲ 
OBUOLIŲ

Sis naujai drčymčs ele- 
men'ss — Švelnus, kaip 
medus m yru pas — pir
miausiai buvo lArastas

MA AUSI A 
NIKOTINO

MAGIAUSIA
TURKIU BUKINANČIŲ 
TAKS IR KKSINH

Kaip parodoma hoialMkn b* 
pat}, Ūki, ir nrpraSv«q baa- 

1 vtulnvau tol,li| rOMų 
„ranrfita t.l noo m , HM, 

n>. Rratlm-’a Iki c r.t

PIRKITE 
DAUGIAU KARO 

BONŲ DABAR

mokslininkų Rytinio Kraito 
Tlrlnčjlmo laboratorijos U. 
N. Department of Agrirųl- 
ture.

SAUGO OLD GOLD 
Šviesumai

Apvilgtus mūsų rinktines ta
bakas, Obuolių “Medus" pa
gelbsti Jiems pasilaikyt drS-

• gnais Ir ŠVIEŽIAIS pakeliui 
Jumft.

DŽIUGINA TUK8TAN6IU8
Prisidėkit prie tūkstančių 
dabar malnanč’ų prie Old 
Goldą. Tas pats skoningas 
skonis—tok, pat puikios t«- 
bakos, prlskaltant La takia.

Old Goto
CIOARKTAI

GP.RFKITPH KAMMY KAYE’R BAND AND GUESTSI 
TREČIADIENIAIS—7 VAI*. V A K.—WBBM

Vestuvės Paštu
Josephine Lobacz, 2S20 S. 

Kedvale, išvyko į Tacoma, 
Wash. kur per paštą ište
kėsianti už Capt. Joa. Krys- 
tosek, 2701 Cermak Rd., ar
mijos gydytojo, kuris šiuo 
laiku rapdasi 9000 mylių 
nuo čia — New Guinea 
fronte.

P-lė Lobacz laukia grįž
tant jos vyrui išsiųstos ir 
jo parašu vestuvių aplika
cijos, kurią gavus ji Taco
ma, Wash. išsiims ženat- 
vėms leidimą. Tą pasirašiu
si paskui pasiųs savo būsi
mam vyrui, kuris irgi pasi
rašys ir liudininkų akivaiz
doje bus kapeliono moterys
tėje surištas. Jo žmoną at
stovaus kita moteris. Tas 
pats bus padaryta ir p-lei 
Lobacz. Grįžus vyro para
šu vestuvių leidimas, p-lė 
liudininkų akivaizdoje, ir 
kitam vyrui atstovaujant 
jos vyrą bus kunigo suriš
ta moterystės sakramentu.

Daugiau Kiaulienos
Pasaibaigus Karo Mėsos 

komisijos trijų dienų pasi
tarimams, pranešta, kad ci
viliniams žmonėms bus duo
dama naudoti daugiau kiau
lienos, o kariuomenės tiks
lams bus daugiau vartoja
ma jautienos.

Ruošiasi Žiemai?
Plėšikas, kuris įsilaužė į 

Joseph Gellome namus, 927 
So. Loomis St., turbūt jau 
ateinančiai žiemai ruošėsi. 
Įsibriovęs į Gellome namus, 
įsinešė du $325 vertės “fur- 
coatus.”

Retos bananos
Newport, Vt. — Nuosta

bu, kaip kasdieniniai gyve
nimo dalykai gali staiga 
virsti brangenybėmis. O. S. 
Searles, brangenybių krau
tuvės savininkas anądien iš 
krautuvės lango išėmė sa
vo mirgančias prekes ir lan
ge parodymui išstatė bana
ną. Kelios savaitės kaip čia 
bananų negalima gauti.

mu

Didžiausia Lietuviu - 
Jetelry Krautuvė

ąs
Parduodame Laikrodžius, Lalk- 
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitas
visokius auk
sinius daiktus 
už PREENA- 
MIAU8IAS 
KAINAS.
Turime dideli 

pai t rinkimą
Musikaližkų Instmmntų, Muzi- 
kaližku Knyga,* Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
imLRT — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Pboaa: LAPAYETTE M17 

•——— — —M

Ne tie batai
OrovIHe, Calif. — Batams 

šiais laikais esant sunku 
gauti, Fred Ulrich įbėgo į 
savo degančius namus iš
gelbėti porą naujų batų. Bet 
išbėgęs į gatvę, namui jau 
paskendus ugnyje, Ulrich 
pamatė, kad buvo pagriebęs 
vieną naują ir vieną seną 
batą, ir dar abu tos pačios 
kojos.

Paragink užsisakyti “Drau- 
R"

Kviečiame visus
Dr-stės Susivienijimas 

Brolių ir Seserų Lietuvių 
piknikas įvyks nedėlioj, bir
želio 20 d. Joe Leppa darže, 
prie 82nd ir Kean Avė., Jus- 
tice Park, UI.

Kviečiame visus narius ir 
draugus atsilankyti į šį me
tinį draugystės pikniką, kur 
linksmai laiką praleisite su 
savo draugais tyrame ore 
po žaliuojančiais medžiais.

W. P-, nut. rait.' i

X “New World” birželio 
18 dienos laidoje buvo pa
skelbta, kad kun. J. Grinius, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, vikaras, ir kun. J. Stat
kus, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos, Chi
cago, vikaras keičiami vie
tomis. Vėliau bet gi teko 
patirti, kad tie paskyrimai 
yra atšaukti ir šie vikarai 
pasilieka savo vietose.

X Važiuojam! Taip šauks 
rytoj Indiana Harbor lie
tuviai. šv. Pranciškaus pa
rapijos jubiliejinis 30 metų 
piknikas įvyks Wicker Park, 
Highiand, Ind., prie Ridge 
R 6. Tikrai į pikniką suva
žiuos ne tik harboriečiai, bet 
atvažiuos daug ir svečių iš 
Chicago ir kitų aplink vie
tų.

X Paskutinį sykį prime
name, kad rytoj Medinah 
Temple, 14 E. Ohio St., į- 
vyksta tarptautinis Pageant, 
kuriame dalyvauja ir lietu
viai. Kas pastaromis dieno
mis pirko karo bonus per 
lietuviškas “spulkas” ar Me
tropolitan State Bank, gali 
gauti dykai įžangos tikietą. 
Prie durų tikietai nebus par
duodami.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas rytoj, Vytauto par 
ke, sako, būsiąs vienas sma
giausių. Klebon.o ir komite
to pastangomis, bus įvesta 
naujų įvairumų. Atvažiuosi
me ir pamatysime.

X F. Christensen, Cicero 
miestelio asesorius su žmo
na, kleb. kun. I. Albavičius, 
vikarai kun. P. Gasiūnas, 
kun. Abromavičius ir ’ šau
nus būrys Vardinių klubo 
narių ir svečių dalyvavo A- 
dolfo Mondeikos, varg. šv. 
Antano parapijos, vardadie
nio minėjime praeitą trečia
dienį. Svečiams iškelta šau
nios vaišės.

X Barbora Cinikienė, 
1504 So. 51 Avė., Cicero, iš
vyko apendiko operacijai 
West Suburban ligoninėj. 
Sąjungietės 2 kuopos pra
šomos atlankyti darbščią 
narę.

X Felikso Ir Mikai Inos 
Genių krautuvėje, 4536 So. 
Hęrmitage Avė., atidaryta 
nauja ‘ ‘Draugo” stotis, ku
rioj galima ne tik kasdien 
gauti dienraštį pavieniais 
numeriais, bet ir užsimokė
ti prenumeratą “Draugo” 
ir “Laivo”.




