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Dar vienas angliakasių nedarbas iškilo

P

Daugiau kaip pusė milijono 
angliakasių nutraukė darbą kasyklose

Atrodo, nedarbas bus trumpas; daug 
angliakasių patrijotiniai nusistatę

WASHINGTON, birž. 21. mi dalis angliakasių sutin-

Buvęs japonų nelaisvėj amerikietis 
pasakoja apie japonų žiaurumus

— Daugiau kaip pusė mili
jono angliakasių praeitą 
naktį jau tretį kartą šiemet 
nutraukė darbą kasyklose 
pasibaigus iš anksto nusta
tytoms paliauboms. Darbas 
nutrauktas nepadarius nau
jo kontrakto su kasyklų o- 
peratoriais. Karo darbo 
baardas priešingas anglia
kasiams didinti atlyginimą.

Krašto vyriausybė valdo 
kasyklas. Kalbama, kad žy-

, DETROITE ĮSKILO 
RASINES RIAUŠĖS;
7 ASMENYS ŽUVO

DETROIT, Mich., birž.
21. — Šiame mieste iškilo 
rasinės riaušės. 7 asmenys 
užmušta ir apie ' 200 kitų 
sužeista.

, Miestan pašaukta Valsty
binė policija ir milicija.

Tarp žuvusiųjų yra 5 
negrai, vienas baltodis ir 
vienas policijos seržantas.

Negrai apsirūpinę gink
lais užpuolę užstatų krautu-
vę.

Valstybės gubernatorius 
Kelly atvyko Detroitan.

STOKHOLMAS. — Są
jungininkų lakūnų oro bom
bomis suskaldytos Moechne 
ir Eder upių užtvankos Vo
kietijoje, anot žinių, vokie
čiams buvo labai skaudžios, 
nes apie 4,000 žmonių žuvo.

KARO EIGA
VIDURŽEMIO JURA. — 

Amerikiečiai bombonešiais 
skaldė Messina ir Sicilijos 
airportus.

PACIFIKAS. — Sąjungi
ninkų lakūnai sutriuškino 
22 japonų lėktuvus, ban
džiusius atakuoti Darvviną, 
Australijoje. Savo tik dn 
lėktuvus prarado. Be to, a- 
takuota japonų bazės, Solo- 
mons.

PIET. EUROPA. — Ašis 
iš naujo praneša, kad są
jungininkų daug karo laivų 
sutraukta Sirijos pakrantė
mis. Iš neutralinių kraštų 
yra žinių, kad pietinės 
Prancūzijos pakraščiais vy
ksta nepaprastas vokiečių 
kariuomenės judėjimas.

RUSIJA. — Anot sovietų, zes Nauru, Kahili ir Balla- 
rusai sparčiai retina vo- le. Visur priešui sukelti di 
kiečių lėktuvus įvairioose
fronto dalyse. Kai kur vyk
sta artilerijų dvikova.

ka grįžti į darbą ir dirbti 
vyriausybei pat ri jotiniais 
sumetimais.

Ar prieš vyriausybę ga
lima, ar negalima streikuo
ti yra klausimas. Kongre
so pravesto priešstreikinio 
biliaus prezidentas dar ne
pasirašė ir iki šiandie pre
zidentas dar nepareiškė sa
vo nuomonės angliakasių 
streiko reikale.

Acrne photo

Iš didelio džiaugsmo krykštaudami ir rankomis mosuodami bomberio įgula, privers- 
. . . . (ta nusileisti kur nors pietų Pacifike, linksmai pasitinka savo išgelbėtojus. Skaitant iš

Jei angliakasiai kaip rei-ikairė3 • dešinę Sgt Donald Martiną, Decatur, III.; Sgt. William Nichols, pei-
nepasitvarkys, bus aer> Ark . Sgt Jim Hunt? Effingham> IU . Sgt Robert Turnhull, San Antonio, Texas;

Lt. Ernest Riuiz, Santa Barbara, Calif.; Pa veiksle nematyti dar Sgt. Theodore Ed- 
wards, Youngstovvn, Ohio.

kiant
sunkumų vykdyti karą ir a- 
teinančią žiemą civiliniams 
nepakaks anglies.

Wąahingtone darbuoja>- 
masi kaip nors uždaryti an
gliakasių nedarbą.

22 japonu lėktuvai 
numašta ir sugadinta

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 21. — 48 
japonų lėktuvai, 28 bombo
nešiai ir 20 kovinių, ataka
vo Darwiną, Australijos 
uostą ir miestą.

Sąjungininkų lakūnai tuo
jau pakilo kovon ir 9 jap> 
nų lėktuvus numušė ir 13 
kitų sugadino. Spėjama, iš 
sugadintųjų gal keletas nu
krito.

Tarpe numuštųjų buvo 6| niius kambarius ir rekreaci- 
japonų bombonešiai. Kele
tas jų nukrito liepsnodami.

Sąjungininkai tik dviejų 
lėktuvų neteko.

Airijoj šiandie 
vyksta rinkimai

DUBLINAS, birž. 21. —

jines aikštes, ar ko dar 
daugiau.

Italai yra nuomonės, kad 
jiems čia neprisieis ilgai 
gyventi. Tad jie ir nepaiso 
apie erdvę ir kitką. Dažnai 
susibūrę į' grupes dainuoja, 
arba žaidžia^

Aukštesnės rangos vokie
tis kahininkas, lfeitenantas

Šiandie vakarą Airijoj už- ‘pulkininkas, kurs Amerikon 
daryta rinkimų kampanija į atsiųstas iš Afrikos, sto- 
ir rytoj, antradienį, įvyks
ta parlamento atstovų rin
kimai.

Kampanija buvo ne vien 
gyva, bet ir karšta, nes pre
mjeras de Valera turi smar
kų politinį priešininką —W.
T. Cosgrave. »

Apie 1,800,000 airių gali 
teisėtai balsuoti.

Amerikiečiai puolė 
japonu bazes

KAŽKUR PIET. PACIFI- 
KE, birž. 21. — Liberator 
bombonešiais amerikiečiai 
lakūnai atakavo japonų ba- vietos nė išsiraitryti.’*“

Vokiečiai karininkai sto
vykloje neprikiša nė ran

deli nuostoliai bombų spro- kos prie kokio pora darbo,
gimais ir gaisrais. Kai kur Ir dar skundžiasi, kad ne- 
ir japonų baržų sunaikinta, turi sau patarnautojų. Nes

IŠGELBEJAMI PO 66 DIENŲ SALOJE

* v
•Draugas”

Karo nelaisviams vokiečiams norisi 
daugiau erdvės stovykloje

CROSSVILLE, Tenn., bir
želio 21. — Čia intermento 
stovykla yra viena pato
giausiųjų. Joje išlaikoma 
daugiau kaip vienas tūks
tantis vokiečių ir italų ka
ro nelaisvių. Nepaisant visų 
patogumų, kokius gali tik 
Amerika teikti karo nelais
viams, vokiečiai nepaten
kinti. Ypač karininkai nu
siskundžia, kad jie turi ma
žai sau, reikalingos erdvės. 
Jie norėtų turėti sau dides-

S“ Hillerio ir Goeriiųo
laisviai reikalingi baseino 
plaukioti. Jis sako:

‘ ‘Britai ir amerikiečiai 
nelaisviai Vokietijoje ir I- 
talijoje turi idealų gyveni
mą. Jie gyvena viešbučiuo
se ir turi baseinus plaukio
ti. Antai britų karininkams 
gyventi pavesta, visa sody
ba arti Berlyno. Ten jie gy
vena kaip karaliai. Čia mum 
reikia daugiau erdvės — di
desnių kambarių. Amerikos 
karininkų elgimąsis yra to
bulas. Bet mes neturime

jiems skirti patarnautojai 
velija su kitais kareiviais 
dirbti kokį nors darbą ir 
per dieną už tai gauti nors 
80 centų, negu prieš savo 
karininkus tūpčioti ir jiems 
veltui patarnauti.

Vokiečiai kareiviai myli į- 
vairias sporto žaismes ir vis 
labiau linksta studijuoti — 
mokintis angliškos kalbos. 
Angliškais žurnalais stačiai 
nepasidalija. Juos skaito, 
bet raštais nepatenkinti. 
Sako, žurnaluose per daug 
amerikoniškos propagan
dos. Ir tvirtina, kad nacių 
propagandos ministras Go- 
ebbels esąs visam pasauly 
žymiausias propagandis
tas.

Vokiečiai kareiviai yra 
nuomonės, kad ašis laimė
sianti karą. Bet karas bū
siąs ilgas.

gatvės suskaldytos
New YORK, birž. 21. — 

Vokiečių slapta radijo sto
tis Atlantik praneša iš Vo
kietijos, kad britai lakūnai 
atakuodami Duesseldorfą
labiausia išgrovė Hitlerio 
ir Goeringo vardais vadina
mas gatves (Adolf Hitler 
strasse ir Hermann Goe- 
ring strasse).

I
WASHINGTON. — Kon

greso žemesnieji rūmai pra
vedė bilių, kuriuo skiriama 
71 biiljonas dol. armijai.

WASHINGTON. — Ame
rikiečiai bombonešiais ata
kavo Tarawa, japopų bazę 
Gilbert saloje.
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Penkių parų kovose 
submarinai išblaškyta

LONDONAS, birž. 21. — 
Lydį konvojus britų lėktu
vai ir karo laivai Atlante 
susidūrė su vokiečių subma- 
rinais ir prieš juos sukėlė 
kontratakas, paskelbė britų 
admiralitetas.

Kuone per penkias paras 
kovota ir kova buvo nepap
rastai arši. Nuo dviejų iki 
penkių submarinų nuskan
dinta, o kiti išblaškyta.

Spėjama, kad tarp išblaš
kytų submarinų gal keletas 
sugadinta, kad vargiai jie 
galės grįžti į savo bazes.

Laikraščio Daily Express 
laivyno reporteris W. A. 
Crumley rašo, kad per pra
eitus du mėnesius apie 50 
ašies submarinų sunaikin-. 
ta.

Submarinai vis dar yra 
didžiausi sąjungininkų prie
šai Atlante.

WASHINGTON. — Vy
riausias teisimas 5 balsais 
prieš 3 išsprendė, kad ne
galima iš naturalizuoto as
mens atimti pilietybę tik 
dėl to, kad priklauso ko
munistų partijai.

SPRINGFIELD, III. — 
Kaip kitur, taip Illinois an
glių kasyklose darbai nut-
raukti.

LOS ANGELES, Gal. — 
Phillip Harman, 23 m. amž., 
iš Los Angeles, teniso buvu- 
sis žvaigždė, kurs apie 6 
mėnesius išbuvo japonų 
koncentracijos stovykloje po 
Hong Kongo puolimo, pa
reiškia :

“Kiekvienas, kurs dedasi 
prie sąjūdžio japonus palei
sti iš relokacijos centrų, tu
ri daug gėdytis.

“Nes tuo būdu įžeidžia
mas kiekvienas karo tarny
boje esąs amerikietis, kiek
vienas Amerikos pilietis, ly
giai ir Amerikos sąjungi
ninkai.”

Rusai per savaitę 
sunaikino 276

LONDONAS, birž. 21. — 
Rusų lakūnai praeitą savai
tę bombonešiais atakuoda
mi vpkiečius Brlijanske, Ka- 
načeve ir jų užnugarinėse 
linijose 276 vokiečių lėktu
vus sunaikino, paskelbė so
vietų vadovybė. Be to, eta- 
naikinta eilė angarų ir a- 
municijos krovinių. Per tą 
pat laiką rusai 94 lėktuvus 
prarado.

Apie 50 vokiečių lėktuvų 
praeitą šeštadienio vakarą 
susimetė atakuoti Volcho- 
vą, pietrytų link nuo Lenin
grado. Suspėjo jie bombo
mis sugadinti geležinkelio 
liniją. Tai viskas. Nes ru
sų lakūnai tuojau prieš juos 
pakilo kovon ir 15 lėktuvų 
numušė. Rusai tik du lėk
tuvus prarado.

Sovietai iškelia aikštėn, 
kad rusai lakūnai, atakuo
dami vokiečius Brijanske ir 
Karačeve, pavartojo didelio 
svorio bombas, kurių spro
gimai sukėlė didelius nuos
tolius.

Sumy srity, už 90 mailių 
šiaurrytų link nuo Charko
vo rusai atmušė vokiečių 
kompaniją, kuri ten huvo 
pakilusi atakon.

Barent jūroje rusai lakū
nai nuskandino vokiečių 
transportą ir vienam tan- 
kery ir kituose dviejuose 
transportuose sukėlė gais
rus.

600 asmenų žuvo 
jachtos sprogime

ANKARA, Turkija, birž. 
21. — Atvykę keleiviai pa
sakoja, kad praeitą savaitę 
Rumunijoje įvyko sprogi
mas buvusio karaliaus Ka
rolio jachtoje. Sako, apie 
600 asmenų žuvo. Tarp žu
vusiųjų buvo daug rumunų 
ir vokiečių karir<nkų.

Harman sakosi, kad jis 
šiandie jaučias kaip nesavas 
dėl japonų brutalaus su juo 
apsiėjimo. Ne tik su juo, 
bet ir su visais kitais nelai- 
sviais japonai be galo bar
bariškai elgiasi.

Sako, kad jam ir kitiems 
nelaisviams teko vartoti ir 
šunieną. Ir buvo patenkinti, 
kad gavo^nors tos mėsos už
valgyti, nes japonų stovyk
lose mėsa nežinomas daik
tas.

Per pirmąsias dvi savai
tes stovykloje jis su kitais 
draugais nelaisviais taip bu
vo išalkę, kad vieną kiną 
nuprašę mėsai užmušti du 
šunis. Kinas paklausė. Har
man sako:

“Šunų mėsą sukapojome, 
išvirėme ir valgėme, nes ki
tokio maisto nebuvo. O čia 

'Amerikoje, relokuoti japo- 
' nai maitinami kumpiais, la- 
j šiniais, jautiena, aviena,
I kiauliena, vištomis, kalaku
tais ir įvairiais priesko
niais.”

Apie 2,000 britų ir apie 
200 amerikiečių nelaisvių 
japonai laiko lyg kokioj pra
gariškoj stovykloj. Nelais-
viai serga beriberi liga.

I .
Į Harmaną ir kitus japonai 
s apdaužė iki sąmonės netek
siant ir paliko. Vienas ki- 

(nas jį atgaivino ir išvadavo 
j iš mirties nagų.

Apie 6 mėnesius jam e- 
Isant japonų stovykloje ne
laisviai kasdien gaudavo 

'maistui tik po pusę svaro 
ryžių. Daugiau nieko.

Pasipūtę japonai karinin
kai praeidami pro nelaisvius 
be mažiausios priežasties 
juos daužo.

Jei koks kinas nelaisvis 
nuo alkio kur kokioj rikiuo
tėj sugriuva, japonai karei
viai tuojau jį užmuša.

Nelaisviai neturi jokios 
medikalinės pagalbos, jokių 
vaistų. Miega ant kietų grin
dų be nė kokio užklodalo.

15,000 ŽMONIŲ 
ŽUVĘ PER ŽEMĖS 
DREBĖJIMĄ TURKIJOJ

LONDONAS, birž. 21. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad šiurpus žemės 
drebėjimas ištiko šiaurva
karinę Anatolia provincijos 
dalį Turkijoje. Sakoma, tik 
vienam Adapazar mieste a- 
pie 15,000 asmenų žuvę. Per 
radiją pažymima, kad ir Is- 
tanbulis smarkiai supurty
tas.

Kol kas iš Turkijos apie 
tai negauta tiesioginių ži
nių.

. i.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Atsiminimai iš neto
limos praeities

SV. KAZIMIERO LIE
TUVIŲ KATALIKŲ PA
RAPIJOS AUKSINIO
JUBILIEJAUS PROGA

(1893—1943)

Pittsbrrgh, Pa. — šių me
tų vasario 19 d. buvo viena 
reikšmingiausių šv. Kazimie
ro parapijos gyvenime. Nes 
lygiai prieš 50 metų lietu
viai katalikai dalinosi 
džiaugsmu, kad galėjo daly
vauti pirmose lietuviškose 
pamaldose, šv. Mišių aukoje, į 
kurias laikė kun. A. Lopato, 
senosios katedros skiepe. 
Grant Street and Fifth Avė.

Tą dieną lietuviai katali
kai galėjo prigimtoje savo; 
tėvų kalboje išgirsti pamoks
lą, kurį jiems sakė pirmasis 
šiame dūmų mieste lietuvis 
kunigas.

Šv. Kazimiero parapija, iš
gyvenus 50 m. amžiaus, ga
lėjo su pasididžiavimu žvelg

ti į visa tai kas buvo nuveik
ti, per tą laiką. Galėjo di
džiuotis nuopelnais ir Die
vui dėkoti minint šį jubilie
jų-

Gegužės 23 dieną tas auk
sinis jubiliejus baigtas įspū-i 
dingomis apeigomis, kurios 
prasidėjo 11 vai. ryto, daly
vaujant J. E. vyskupu Hugh 
C. Eoyle, D.D., kuris po iš
kilmių, be palaiminimo pa
rapijai, taip pat suteikė ir 
Sutvirtinimo Sakramentą pa 
rapijos vaikams.

Iškilmėse dalyvavo žmo
nių minios ir skaitlingoji dva 
siškįja. Gi 1 vai. po pietų, 
ruimingoje mokyklos audito
rijoje įvyko jubiliejaus už- 
h’igimo bankietas su įdo
mia programa.

Pažvelgus į praeitį

Apie kunigą Adomą Lo
pato mažai tegaliu pasakyti. 
Jis be galo kuklus ir apie 
savo darbus daug nekalba. 
Paklaustas apie klebonavimą 
Pittsburghe, jis tik tiek pa
sakė: ‘‘Buvau tik trumpą

laiką, rinkau pinigus para
pijos bažnyčiai statyti ir vis
ką ten palikau.” Vėliau jis 
klebonavo Šv. Antano lietu
vių parapijoje, Fotest City, 
Pa.; o rugsėjo 3 d., 1914 m., 
paskirtas eiti klebono parei
gas tuo metu besikuriančiai 
Šv. Mykolo lietuvių katalikų 
parapijai, Scranton, Pa., kur 
jo vadovybėje pastatyta baž
nyčia. Jis čia ilgiausia kle
bonavo, net iki liepos 28 d., 
1931 m. Po to vyskupo pa
skirtas kapelionu Nukryžiuo 
tojo Jėzaus seselėms, Elm- 
hurst, Pa., kur ir dabar teb- 
gyvena. Nors jau senelis, bet 
vis seselėms tebekapelionau- 
ja.

Naujai įšventintas kuni
gas Jonas Balkaitis buvo pa
skirtas rūpintis Pittsburgh 
lietuviais katalikais. Ener
gingoje jo vadovybėje pra
dėta statyti dabartinė Šv. 
Kazimiero bažnyčia ir mo-| 
kykla,. šiandien tie pastatai 
yra vieni iš dailiausių. Už 
tai garbė kun. Jonui Sutkai- 
čiui ir lietuviams katalikams.

Mano vikaravimo dienos, 
būtent 1919 — 1920 metais,

šv. Kazimiero parapijoje, kai 
klebonu buvo garbingos at
minties kun. J. Sutkaitis, ma 
Geniausios atsiminime.

Tais laikais šv. Kazimie
ro parapijos lietuviai gyve
no vienybėje, buvo geri ka
talikai ir dideli patriotai. Jie 
duosniai aukojo Nepriklau
somos Lietuvos atstatymui 
ir jos kultūros reikalams. 
Jie aukojo ne po dolerį, du, 
ar penkis, bet klojo po šim
tą ir daugiau. Senesnieji tai 
atsimena. Senieji taipgi gali 
pasakyti, kiek šimtų ir tūks
tančių dolerių davė, tiesiog 
‘ ‘ padovanojo’ viso k i o m s 
Lietuvos atstatymo bendro
vėms.

Malonūs prisiminimai

Pats a. a. kun. J. Sutkai- 
tis buvo idealus šviesuolis, 
tėvynainis. Malonus jo bū
das, lietuviškas svetingumas 
buvo visiems žinomas. Pas 
jį suvažiuodavo daug svečių 
iš visų Amerikos kampų. Pas 
jį svečiavosi aukšti Bažny
čios dignitoriai ir brangūs

svečiai iš Lietuvos. Jis turė
jo duosnią širdį ir niekam 
neatsakė ištiesti savo ranką. 
Ir tų laikų lietuvių namai 
buvo svetingi. Kiekvienas 
kvietė, vaišino, rodė auksi
nę širdį.

Kaimynai klebonai buvo 
prietelingi, tėvynainiai, idea
listai. Jie brangino mūsų tė
vų papročius ir lietuviškąją 
kalbą. Iš čia teko man susi
pažinti su a. a. kun. Cepana- 
niu, su a. a. kun. Jonu Vaiš
nora ir kitais. Ypatingai su
sipažinimas su kun. Magnu 
Kazėnu. Bičiulystės ryšiai 
iki šiol dar nenutrūkę. Kun.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

EXTRA! EXTRAl

Kazėnas dar gyvas, sveikas, 
tvirtas. Smagu jį matyti ge
roje sveikatoje ir džiaugtis 
jo veikimu. Visi kiti jo drau
gai, gerbėjai ir “nepriete
liai” žino, kad jis didelis 
tūzas. Ir jo vardas Magnus!

Iš lotynų kalbos išvertus į 
lietuvių kalbą, reikš Didy
sis. Todėl, garbingą kleboną 
vietoje vadinus Magnus Ka
zėnas, reiktų lietuviškai va
dinti Kazėnas Didysis. į

Kun. A. Tamoliūnaft

----------
Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDANGALUS iš neDlunkanėių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.; YARDS 4778 
- ------ ---------------------------

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

’ ‘i. t

Permainytas 

vardas Ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITB
SENĄ.

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTEIt, sav.

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically 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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr5*'.' 15 priežas 
ties spalvų neregėjimo — (eolo/ 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti. x

DR. S. WEINE, O.D.

Ml AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPT O M E T RIŠT AI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

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

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki ljį vale. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

MONARCH LIQUOR
3529 $9 Halsted St. 

Pilone YARDS 6054

Dienų iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

KURIS ĮVYKS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MITSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO ’MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PANAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR N EIS PARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI. SAXAPHONE8, FLUTE8 
bu "cases” — $15.00, $37.50,
$46.00 ir $75.00. Vlal garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJCb — 
$$.60. $8.50, $12.50 Iki $36.00.
8TKIUN1NIAI BASAI — $60.00, 
$136.00 Ir $156.00. BASO u£ 
DENOALA8 — $13.00. 8MICE- 
LIAI 8MUIKOM8, BTRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS‘IR CBL- 
LO — $1.16, $3 06, $6.00, $10.00 
Ir $16.00. Striūnos <161 visų vtri- 
mlnėtų Instrumentų, BAS8 Ir 
ŠNARE DRUMS —$13.66, $33.60, 
$85.00 Ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOY8, CTMBOIA, t r DRUM 
HĘĄDS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų Įlipome.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tame. Trlflboms, Saaaphones ir 
taipgi Smulkoma Ir Guitarams.

GOLDBTEIN’S MŪŠIO SHOP 
•16 Maxwell 84., Chicago

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOGIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
KATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROipect 1830

Tel. YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiao tel. VTRginia 0036 
Reeidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 5921.
Bes.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31

756 West 35th Street

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0267
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki B’ vai. vakar*.
■ .. ■ n

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra tA- 
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Sekmai, Liepos-July 4,1943
GRAŽIAME

ERGMANN’S GROVE
24th & Desplaines — North Rivorside, III.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’YS 
29 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.flHL Kreivas Akis

Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 0 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeitadieniaii

i Valandos: 3 — 8 poniot.

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d., Bergmann’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti iki ga
lo linijos (prie Western Electric Co ), ten sėsti j La G range gatvekarj, kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglas Park eleveiteriu 
važuoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į I-a G range gatvekarj.

Važiuojant automobiliu galima važiuoti iki Washington Blvd., Jaekson BĮ v d., Ma- 
dison St., Roosevelt Rd , arba Cermak Rd., į vakarus iki Desplaines AveM ten sukti | 
pietus ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Greitį Palengvinimą 
nuo HERHIA arba

PATRŪKIMO
— telkia — 

SVKE8
PATARNA

VIMAS!
— karia —-

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti noransiala 
pakinkliais. Gy
venkit lluosi nuo 
patrūkimo bodas.

— SPSOIAL — 
ISkirpklte *1 skelbimą, ir prisuo

kite mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAMANR4TINIMĄ 
J ŪMŲ Skilvio Muskulų TnatinMita 

NttRA KO GERESNIO U2

Crsator of Custom Appllances for 37 yra
S« S. STATE, RM. 610, STA. 41M 
Daily 10 A M. 'Tll S| Mon . Fri. TU » F.M, 

Hatnrday Tll 1, Hunday S U 4.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy
venini llangoklta Jas, leisdami 
lftegaarolnuotl Jaa moderniškiausia 

karią regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

** METAI PATYRIMO
l«. kurie peUall—Inte akini' 

viaa aklų

Dr. John J. Jmetana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOM EI RIMTAI
1801 So. Ashland Avenne

Kampa* 13-toe 
l -CANAL 0633.

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

Ala yra specialia garsinimo bandymas Ir 
nebus kitose lalkraiiluosa. Taipgi, ils 
pasiūlymas nebus atkartota*.

O nno VALANDOM i 
Kaedlea 6:36 a. m. Iki 1:36 p

“ X Ir leMat. $<84 a. i 
Iki T:04 p. m.

Telefonas IIEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
‘ OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel.................. VIT.ginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 v si. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAJ
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 6094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDde 2868 

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

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus. ’d
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Pastarųjų žinių apžvalga
Rašo ELMER DAVIS, Director, Office of War Information 

of Washington, D. C.
^Pantellerijos pasidavimas sur platino fotografijas sa- 

Pantellerijos pasidavimas vo pakraščių fortifikacijų ir
yra strateginės svarbos, ku
ri bus jaučiama visu keliu 
nuo Delhi ligi Chungking, 
ir moralė svarba, kuri bus 
jaučiama Berlyne, Romoj ir 
Tokyo.

A Pantellerijai pasidavus, a-1 
lijantų konvojai galės plau
kioti Viduržemių jūra nuo 
vieno galo ligi kito. Tas 
reiškia sutrumpinimą kelio 
tūkstančių mylių nuo britų 
ir Amerikos uostų iki Indi
jos ir Kinijos, kuriai reik- 

l*>- menys turi būti pristatomos 
• iš Indijos. Reiškia, autaupy- 

mą labai svarbaus laiko. 
Dabar galima padaryti dau
giau kelionių į Indiją, negu 
pirmiau buvo galima. Vadi
nas, reiškia milžinišką pa
didėjimą mūsų laivyno pre-

4. ; kybos. -------
Tos yra tiesioginės stra-

teginęs sėkmės Pantelleri-
L jos pasidavimo. Moraliai sek 

mė nemažesnė. Pantellerija 
buvo italų Malta. Bet Mal
ta, daugiausia bombarduota 
vieta pasaulyje, išsilaikė per 

f tris metus. Prieš metus pa
dėtis Maltoj buvo tokia rim
ta, kad Amerikos lėktuvų 
nešiotojai, per didelį pavo
jų nuo lėktuvų, submarinų 
ir karo laivų turėjo visu 
greitumu perplaukti Vidur
žemio Jūrą, kad atgabenus

^naujų kovos lėktuvų padėti 
Maltos garnizonui išsilaiky
ti. Bet Malta išsilaikė, gi 
Pantellerija puolė. Pantelle
rija pergyveno 18 dienų bom 
bardavimą iš jūros ir iš oro. 
Ilgiau negalėjo pakęsti. Štai 
gus pasidavimas, kuris se
kė pasidavimą vokiečių Tu- 
nisijoj, bus baisus smūgis

’&feostinėse visų mažų šalių, 
kurių valdžios sutiko remti 
Hitlerį ir Mussolinį, many
damos, jog jos sekė pasise
kimo kelią. Ir Tokyo apie 
tai rimtai pagalvos.

Galas kovos Afrikoj

Tas viskas puiku iki šiol. 
Armija žiūri į paėmimą Pan-

^tellerijos, kaip į pabaigą ko
vos Afrikoj. Bet Europos 
kova dar neprasidėjo, išsky
rus oro atakas. Toji kova 
tikrai bus daug sunkesne. 
Vokiečiai nepaliaujamai vi-

jie giriasi, kad tos fortifi
kacijos apsaugoja visą Eu
ropos pakraštį. Tai kvaily
bė.

Bet galimas daiktas, kad 
su pagalba vergų darbo jie 
apsaugojo daugelį vietų, kur 
būtų galima lengvai iš lai
vų išlipti. Vokiečiai ir jų 
alijantiai dar turi dideles 
armijas. Daug tos armijos 
randasi rusų fronte. Bet jie 
turi ir stiprių jėgų Vakarų 
Europoje. Laikas artinasi 
Hitleriui pradėti ką nors 
Rusijoj, jeigu jis mano šiais 
metais ką nors ten nuveik
ti. Net iki šiol Rusijos ko
va buvo pasidalinimas oro 
veiksmų, kuriuose Rusijai 
daug geriau pasisekė, vokie
čiai tad pakeitė savo takti
ką: jie vietoj kovoti fronto 
linijoj, pradėjo ilgu plotu 
(long range) bombardavimą 
pramonės miestų. Aišku Hit 
leris nenori vykti į Rusiją 
pakol jis nematys, kas įvyks 
Vakaruose ir kiek jėgų jam 
tenai bus reikalinga. Bet 
laikydamasis defen s y v o s 
taktikos, jis dar gali sukel
ti stiprias jėgas Vakarų Eu
ropoje. Bet kaip ten nebū
tų, atmušdami invaziją Va
karuose, vokiečiai turės ge
resnes pozicijas, stipresnius 
apsisaugojimus ir trumpes- 
nias komunikacijos linijas. 
Nebus lengva juos įveikti.

Bet, ką mes, civiliai, na
mie galime daryti, kad pa
dėti juos įveikti? Pirmoj 
vietoj turime išlaikyti savo 
lygsvarą. Mūsų generolai ir 
admirolai toliau ves šį karą

kaip ir iki šiol be jokių pa
šalinių patarimų. Europą 
galima pulti iš kelių vietų. 
Gal puolimas bus padarytas 
iš kelių vietų ir niekas iš 
mūsų iš anksto nenumatys, 
kur tas įvyks. Nes jeigu mes 
žinotumėm, priešas irgi su
žinotų ir tada pergalę būtų 
sunkiau įvykdyti.

Bus laikų, ilgų ir trumpų, 
kada atrodys, kad niekas 
nėra daroma, kur faktinai 
prirengimai bus vykdomi, 
kada bus mažai žinių ir 
daugelis gandų, šie gandai 
neturi būti traktuojami rim
tai. Kada atsiras tikrų ži
nių, Amerikos žmonės jas 
sužinos. OWI

ELZBIETA RAPNIKIENfi
(po tėvais Juozą palte)

Mirė birž. 20 d, 1943 m.,
10 v. ryte, sulaukus 33 m. amž.

Gimus Pittsburgh, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Juozapą; sūnų Juozapą — 
9 m. senumo; dukterį Geral- 
dina — 4 m. senumo; 2 tetas 
Agotą Utakiene ir Jos dukte
rį Matildą Ir Teodorą Kazmer 
ir Jos Seimą; 2 dėdes Mykolą 
ir Prancišką Juozapaičius ir 
Jų Seimas (Pennsylvsnijoj) : ir 
kitas gimines Amerikoj. IJe- 
tuvo] paliko motiną Agotą: 1 
bro'į Vytautą, 2 seseris Irene 
ir Eleną, ir kitas gimines

Kūnas pašarvotas namuose: 
7115 S. Washtenaw Ava. I/ii- 
dotuvės (vyks ketvlrtad., birž. 
24 d. IS namu 8:30 v. ryto bus 
atlydėta į Gim’mo Švč. Pan. 
Marijos par. bažnvčlą, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į ŠV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gim'nes, draugus ir pažistamus 
dalyvauti šiose ladotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Sūnus, Duk
tė, Totais, Dėdės ir Giminės.

Lald. direkt. Ant. B. Petkus, 
telefonas GROvehill 0142.

*

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

t\ M & "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Lz/VD/VU Namą Materljolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsą jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūš| LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų ir fletq. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
** * *Trv/\c. ci-i.«,nAi*niaii nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų.

7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet
Kitomis dienomis nuo

0

Vieša padėka
Mes, Mateušas ir Magda

lena Okoniai, proga mūsų 
mylimos dukrelės Valerijos 
užbaigimo pradžios mokyk
los, viešai dėkojame pralo- 
tui už salę ir kun. Prunskiui 
už atsilankymą, o A. Pociui, 
ir. O. Skever už palinksmi
nimą gražiom dainelėm. 
Taipgi visai giminei ir mū
sų draugams už dovanas ir 
linkėjimus.

Mat. Ir Magd. Okoniai

T

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI 
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje, 

dirt ‘ 'Pirmiau dirbome naujus rakandus, o
______ dabar iš priežasties karo mes visą sa*

dirbtuve pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
ved tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. .

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

~ ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

VVOI K STIIIIIO
IS41 VVesl 35"

Vytauto Bacevičiaus 
nauji kūriniai

Šiiais metais kompozito
rius Vytautas Bacevičius y- 
ra labai produktingas kūry
bos atžvilgiu. Nuo sausio 
mėnesio pradžios jis yra pa
rašęs net septynias kompo
zicijas. Pianui: Grand Fan- 
taisie Impromptu — tai 
stambus veikalas; Lithuani- 
an Dances — Suktinį, Blez
dingėlę, Klumpakojį ir No
riu Miego. Imdamas už pa
grindą šiuos liaudies šokius, 
V. Bacevičius sukūrė artis-1 
tinėj formoj stambesnius 
šokius, naudojant efektin
gas virtuozines priemones. 
Paskutinis parašytas veika
las pianiui yra Sonata N 2, 
op. 37 — trijų dalių, kuri 
tęsiasi net 16 minučių.

Be to, Bacevičius parašė 
dainą au piano akompani
mentu “Naktis iš Okeano” 
— J. Tysliavos žodžiai.

Šiuo metu Vytautas Ba
cevičius kuria simfoniniam 
orkestrui naują simfoniją 
(N 3), keturių dalių, naudo
damas lietuvių motyvus. Tai 
bus tryliktas stambesnis V. 
Bacevičiaus veikalas simfo
niniam orkestrui. Koresp.

Naciai smarkiai 
baudžia lietuvius
Vokiečių “ypatingasis teis

mas” Šiauliuose, Lietuvoje, 
nuteisė ūkininką Labanaus
ką 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo už tai, kad jis par
davęs 80 centnerių grūdų. 
Kepėjas Petrašiunas, iš ano 
ūkininko nupirkęs 60 cent
nerių, gavo 8 metus sunkių
jų darbų kalėjimo. Prokuro
ras pareiškęs, kad jis Laba
nauskui nereikalavęs mir
ties bausmės vien tik todėl, 
kad šis atlikęs javų prista
tymo prievolę.

Šiaulių ūkio valdybos tar
nautojas Lapas nubaustas 5 
metais sunkiųjų darbų kalė
jimo, nes jis suklastojęs lei
dimą, pagal kurį kažkoks 
šiaulietis Kupris neteisėtai 
pasiėmęs 600 kg. duonos. 
Kupris nuteistas 3 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Žemės akeris už du
i

centus
Kai Jungtinės Amerikos 

Valstybės pirko iš carų Ru
sijos Alaskoje 600,000 kvad
ratinių mailių plotą žemės, 
tai sumokėjo $7,200,000. Ap-* 
skaičiuojama, jog akeris že
mės kainavo mažiau kaip 2 
centai. i 9

Žuvų dantys
Daugelis žuvų turi dantis, 

kurie per jų gyvenimą daug 
kartų joms išpuola. Vietoje 
išpuoluaių dantų atauga 
nauji dantys.

HELP WANTEI» — MOTERYS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WAJITKD 
ADVKRTINING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tol. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED VYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 

______________5849 Sherldan Rd.____________

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGF,WATER BEACH HOTEL . 

5349 Sherldan Rxl.

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

DRAUGO RAŠTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ.

TEL. CANAL 8010.

DIE MAKERS.(l)
Moderniškoj dirbtuvėje. Nauji įren
gimai. Gera proga prie pastovių 
darbų su įsidirblmu. Tiktai eksper
tai—vyrai lai atsišaukia.

ALGONQUIN TOOL & DIE CO. 
__________4417 Rice St._________

Foundrės
Darbininkų

GERI PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ IR NAKTJ ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA
RAS NUO 7:30 RYTO IKI 

5 POPIET KASDIEN

Western
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
STIPRIŲ VYRŲ

Reikia bleluoti popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
75c į valandą.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Rimbai! Avė. 

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

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI
Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

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

100% Karo Dirbtuvėje. 
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

Didelės fermos
’ Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse yra virš 100,000 far- 
mų, kurios turi 1,000 ir dau
giau akerių žemės. Daugu
ma tokių didelių farmų yra 
vakarinėse valstybėse. Jos 
verčiasi vien tik gyvulių au
ginimu. | i f.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirs 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, Taoping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “uiece work.” AtainešJdt 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 bnksus. Reguliaria algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
DIRBTUVES DARBAI

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

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

LION MFG. CORP. 
100% Karo Dirbtuvė

PpiValouta T’iAi°n
MERGINŲ IR MOTERŲ

Prie Inspektavimo ir lengv.u Ass- 
emblv darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Mes išmokinsim. Jei norite pa
gelbėti gaminime reikmenų karei
viams karo laukuose, Ir esat pilno 
pasiryžimo kas link darbo pareigą 
ir reguliariai pribusite prie darbo 
MUMS REIKIA JŪSŲ.

ATSIŠAUKIT TUOJAU
2640 Belmont Avė.

(2700 West — 3200 North)

Reikia Tuojau

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

DEFENSE DIRBTUVĖJE

100% KARO DARBAI
Patyrimas nereikalinga: 6 dienos 
j savaitę; laikas ir pusė už virš
laikį.

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

STYMO STALO MOTERIS 
FOUNTAIN MERGINOS 

IR VEITERKOS
Reikalingos. Patyrusios ar ne. Ge
ra mokestis, pastovūs darbai di
deliam West Side Restarane.

Atsišaukite j

WALTER P. POWERS 
3950 W. Madison
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
Reikia. Patyrusių prie single need- 
le power mašinų. Dieną ar naktį 
darbai. Naktimis šiftas nuo 4 po
piet iki 10 vakaro.

Atsišaukite Dieną po 8 Ryto.
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO.

1301 Elston Avė.

DOCKMEN
PASTOVŪS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO.
2222 S. WESTERN AVĖ. 

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

ir Machine Šapoa Pagelbininkų.

UNIVERSAL FORM 
CLAMP CO.

1238 N. Kostner Avė.
REIKALINGAS LI N OTI PISTAS 

“Draugo’* spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (zecerls) greitu laiku. Ge

ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. MIC.

9884 Bo Oakley Avė.. Ghteago

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau- 
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VYRAI
KARO DARBININKAI 

MUMS REIKTA JŪSŲ PRIE 
TOOL DESIGNING 

MAINTENANCE MACHINISTO 
LATHE OPERATORIŲ 

COUNTER 
DARBININKŲ 

Gera Mokestis — Viršlaikis 
Geros Darbo Sąlygos 

Jei dabar dirbate pilna laika prie 
karo darbų neatsiŠaukit.

Atsi neškit prirodymus pilietybės. 
EMPLOYMENT OFISAS ATDĄR. 

Pirmad. iki?4nW|d.
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ
HURLEY MACHINE CO.

1 2145 S. 54th Avė. — Cicero 

VYRŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. 
Dirbtuvės ir naprasti. darbai svar
bioj pramonėie. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite j ofisą.

A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St.

(Dlvlsion St. netoli Elston Avė.)

REIKALINGI
SQUEEZER MOLDERIAI

, DIRBTI

PILKOS GELEŽIES 
FOUNDRĖJE
Atsišaukite j

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.

POLISHERS
Prie

100% KARO DARBŲ
Didelė “job shop platlng” dirbtuvė. 

Gera’ mokestis. Atsišaukite į

GRUNWALD PLATINO CO. 
2559 W. 21 st St.

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

M. BORN & CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Botas W. Palutsls.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

MOTERYS
DIRBTUVES DARBININKES

Jūs dabar esate reikalingos prie 
svarbių karo darbų. Ateikite pasi
tarti nelaukdamos ilgiau. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Gera Mokestis — Malonios 
Darbo Sąlygos.

Atsineškite prirodymus pilietybės 
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR.

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

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

HELP WANTED — MOTERYS

Merginų
Reikia

100% Karo Darbam
Patyrusių ar kurios interesuojasi 
radio darbais. Gera proga po ka
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

Puiki Transportacija 
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

Prie single needle Ossan mašinų,
. taipgi ir Welt siuvėjų prie Puri- 
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

Jei kelias { Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (Vi. Putvys).

Perdidelis savęs vertini
mas visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Patyrimas labai dažnai 
mums parodo, kad žmonės 
kuo mažiausiai turi valios 
liežuviui suvaldyti. (Spino- 
za).
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Naciai vokietina Lietuvos jausimą
Per neutralius kraštus atėjusios žinios skelbia, kad 

naciai deda didelių pastangų suvokietinti Lietuvos jau
nimą. Jie siekia paimti savo priežiūron visą Lietuvos 
jaunimo švietimo darbą. Vokiečių nacių propagandis
tai per savo laikraščius išvedžiojo, kad pirmoje eilėje 
mokytojai turį išmesti “balastą”, kurį jie perėmę iš 
ankstybesnio “trumparegio” politinio nusistatymo. Mo
kytojai turį “persiorientuoti”, o tam turį patarnauti 
“pasaulėžiūros” kursai. Yipač turįs būti atmestas “li- 
beralistinis galvojimas”.

Jau pereitą vasarą šimtai Lietuvos mokytojų turėję 
dalyvauti specįalinį,u.ose. kursuose; kuriems vadovavę 
vokiečiai. Tuose kursuose ypač buvę kreipiama dėme
sio į “vokiečių J^Įbos dėstymo metodiką“. Šią vasarą 
kursai būsią darlabiaii išplėsti? ' *

»• Pačios Lietuvos mokyklos, kaip rašo vokiškas mo
kyklų patarėjas Koltermann pradedama reorganizuoti, 
“atsižvelgiant į ateities uždavinius“. Šalia pradžios mo
kyklų ir gimnazijų esanti steigiama “vidurinė mokyk
la”. Į ją busią atrenkami gabiausi mokiniai iš pradžios 
mokyklų, o į gimnaziją pateksianti atranka iš viduri
nių mokyklų. Kokiu būdu šią dvigubą atranką norima 
įvykdyti, autorius pats pasisako. Būtent, gabiausi mo
kiniai būsią atrenkami, vadovaujantis — rasiniai, bū
do ir mokslo pažangumo požymiais. Tiktai toks jau
nimas galėsiąs pakilti į aukštesnes vadovaujamas vie-

Hitleris savo naciškais nuodais užnuodijo vokiečių 
jaunimą. Tais pačiais nuodais ir tais pačiais metodais 
jis siekia pažeisti Lietuvos ir kitų pavergtų kraštų 
jaunimo dvasią. Tai daro tuo tikslu, kad lietuvių jau
nimą suvokietinti.

Bet, mes esame tikri, kad Lietuvos žmonės, žinoda
mi tautžudžių — nacių tikslus, jų planams pasipriešins 
visomis savo jėgomis. Tėvai suras priemonių, kaip iš
gelbėti savo vaikus nuo naciškų nuodų. Atsiras slap
tos lietuviškos mokyklos, visame krašte ims veikti to
kia mokykla, kokia velkė Rusijos carų laikais Lietu
voje (ją puikiai atvaizdavo P. Rimša savo kūrinyje 
“Lietuvos Mokykla“);

. Komunistų dviveidiškumas
“The New York Times” birželio 18 d. laidoje sąry

šyje su Didžiosios Britanijos komunistų veržimosi į 
Darbo Partiją pacitavo Herbert Morrisono, Anglijos 
krašto saugumo ministro, nuomonę apie komunistus ir 
savo pastabas padarė.

Herbert Morrison, kurs taip pat yra vienas iš žy
miausiųjų Darbo Partijos vadų, padarė tokį pareiškimą:

“Komunistai tebetiki į revoliuciją. Jie vis dar te
betiki tam, kad kraujo praljejimas yra reikalingas. 
Jūs negalite maišyti mūsų valdžios politikos su par
tija, kuri kovoja prieš rinkimus ir tuo pačiu kartu 
rengiasi revoliucijai. Vargas su komunistais, kad. 
jie turi dvejopo tikslo mintis. Jie tau sako vieną 
dalyką, bet galvoja kitaip. Jei jie ištiktųjų sutinka 
au mūsų nusistatymu, aš nematau reikalo jų paski
ro ekzistavimo. Jei jie nesutinka, jų reikalavimas 
afilijuotis yra apgavystė”.

Darbo Partijos konvencija, kaip jau buvo praneš
ta, atmetė komunistų partijos prašymą prisijungti.

“The New York Times”, pacitavęs p. Morrisono žo
džius, nuo savęs pridėjo tokią pastabą:

“Toks pat protavimas pritaikintinas prie tokių pat 
pastarųjų ‘Amerikos’ komunistų partijos ‘demokra
tiškų’ pretenzijų.“

Gerai, kad ir Anglijos ir Amerikos visuomenė yra 
informuojama Apie komunistų dviveidiškumą. Jie vil
kais buvo ir bus, nors eidami į visuomenę dažnai dangs
tosi avies kailiu.

Krinti melai be savęs spaudos
Lietuvoje nebėra spaudos laisvės nuo 1940 m. birže

lio 15 d. Tą dieną atėję Lietuvon rusai bolševikai visus 
laikraščius, visas spaustuves, visus knygynus ir skai
tyklas pasigrobė į savo rankas. Po 1941 m. birželio 
mėn. sukilimo prieš raudonąją armiją birželio 24 d. 
Kaune pasirodė lietuvių dienraštis “Į Laisvę“. Jis pra
nešė, kad susidarė laikinoji vyriausybė ir kad paskelb
tas Nepriklausomos Lietuvos atstatymas.

Bet, kaip gerai žinom, vokiečiai tą vyriausybę lik
vidavo ir pakilusį didįjį Lietuvos žmonių sąjūdį dėl 
nepriklausomos valstybės atstatymo visai prismaugė. 
Dienraščiui “Į Laisvę” uždėjo griežčiausią cenzūrą. 
Jam nevalia buvo reikšti lietuvių tautos valią. Dabar 
pranešama, kad tas laikraštis nuo šių metų sausio 1 d. 
jau nebepasirodo. Jo vieton pradėtas leisti kitas dien
raštis, pavadintas “Ateitimi”. Bet ir jo likimas nepa
vydėtinas. Nė jam nebus leista reikšti Lietuvos žmonių 
valia.

Kol Lietuvoje pasiliks vokiečiai okupantai, tol ten 
nebus nei spaudos, nei kitokių laisvių. Kai bus sutriuš
kinta Hitlerio karo mašina, kai Kaune ir Vilniuje už- 
plevėsuos Lietuvos trispalvė vėliava, tada tik bus at
statyta spaudos laisvė, tada tik mūsų tėvų krašto — 
Lietuvos žmonės galės gyventi laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu.

Emama prie paskutinio akto...
šeštadienio ir pirmadienio laidose įdėjome vieno ka

riškio ir politiko minčių apie karo eigą Rytų fronte. 
Tas pats asmuo rusų “kvizlingo“ gen. Vlasovo ir na
cių žygius Ukrainoj taip vertina:

“Okupuotoje Rusijoje išsijuosęs ir vokiečių prižiū
rimas dirba buvęs šeštos Sovietų armijos vadas gene
rolas A. Vlasovas. Atrodo, kad jam pavesta formuoti 
“velikorusų” kariuomenė. Jo formuojami vienetai su
daromi iš “vėlikorusų” belaisvių ir iš centrinės bei 
šiaurinės okupuotos Rusijos plotų. Apytikriais apskai
čiavimais, Vlasovo kariuomenės pajėgumas gali prilyg
ti Piabalčio kontingentams (apie 500,000). Charakte
ringa, kad, vadinamieji, rusai-baltagvardiečiai į Vlaso
vo formacijas nepriimami. Jo pulkai sudaromi veik iš
imtinai iš belaisvių-raudonarmiečių. Politiniu požiūriu 
Vlasovo kariuomenė yra vedama... “prieš Stalino susi
dėjimą au... kapitalistais” (suprask, anglais ir ameri
kiečiais) ir už... žemę ir laisvę, t. y., už seną rusų šo- 
cialistų-revoliucionierių obalsų “zemlia i volia”.

“Kiek teko girdėti, per visą okupuotą Rusiją eina 
plati reprivatizacija, t. y., sovietiškų kolchozų panai
kinimas ir žemių nuosavybės dalinimas.

“Turima įspūdžio, kad vokiečių gudriai sugalvota 
Vlasovo kombinacija yna visu atsidėjimu ir plačiai vyk
doma. Ateitis parodys, kiek ji yra sėkminga. Viena yra 
aišku — Vlasovo afera turi ir didelio politinio priemai- 
šo. Su padėtimi apsipažinę žmonės dargi tvirtina, kad 
paskutinis kominterno panaikinimo triksas turi tiesio
ginio ryšio kaip tik vokiškojo Vlasovo kombinacijoms
atremti. * , j «p» AMlI

“Šiaip ar taip, viena yra aišku: čia. tik pradžia Ir ne
žinia, kur dar dalykai pakryps; kaip sakoma, čia tik 
uogelės dar noksta...

“Visais okupuotos Rusijos plotais, miestuose, kai
muose, organizuojami mitingai. Visur skelbiama “zem
lia i volia“. ' .

“Atskiro paminėjimo verti ukrainiečiai, 
rodo, “Nepriklausomos Ukrainos” obalsio vokiečiai dar 
nėra metę. Darbas labiausiai eina kariškų formacijų 
plotmėje. Kiek teko girdėti, kariškų formacijų prieša
kyje vokiečiai pastatė senos caro kariuomenės karinin- 
ką-.ukrainietį generolą M. E. Pavlenko. Tarnybą pra
dėjęs gerokai prieš I karą gvardijos Volynės pulke Var
šuvoje, kiek vėliau, Pavlenko‘vadovavo Petrapilyje Gre
nadierių pulką. I karo suirutės metu, Pavlenko atsi
dūrė pas Petliūrą ir aktyviai judėjime dalyvavo. Šiuo 
metu generolui bus apie 65 metai. Emigracijos metais 
bastėsi Čekijoje Lenkijoje, kiek vėliau —- Vokietijoje. 
Atrodo, kad Pavlenko seka senu, išmintu etmono Sko- 
ropadskio taku. , . | » j

“Atskiroje vietoje tenka paminėti Galicijos ukrainie
čius. Kiek teko girdėti, jie sudarinėja savo atskirus 
vienetus ir Pavlenko vadovybei nepriklauso. Amerikos 
spaudoje pasirodžiusiomis žiniomis, Galicijos ukrainie
čių karių vokiečiai priskaito 60,000.

“Šios apžvalgėlės išvadoje tenka pastebėti, kad Rytų 
Europa ir vėl, atrodo, artinasi didelių geopolitinių su
krėtimų laikotarpį, šiandien gal dar Ir sunku pasakyti 
į ką tas viskas konkrečiai išsilies. Viena yra aišku— 
kortos baigiamos dalinti, lošimas greitai prasidės. Gal 
1944 m., o gal ir šiais, šiaip, ar taip, einame prie pas
kutinio akto.”

. ................................ » 1 ■

Remkiie tuos biznierius, kurieč • * ' -
garsinasi "Drauge" »

-tni tmiiflii
ičiai. Iki s " at-

K. Pakštas

BARBARAI SIAUČIA LIETUVOJE
(Tęsinys)

Negavusi nei savanorių, 
nepajėgusi nei prievarta su
mobilizuoti Lietuvos jauni
mo, Vokietija griebėsi ypa
tingai rafinuoto keršto prieš 
braugiausį lietuvių kultūros 
turtą. Kad uždarė du uni
versitetu ir šešias kitas auk
štas? as mokyklas, kad su
daužė Vilniuje medicinos 
laboratorijas, išvežė retas 
ir brangias bibliotekas, mu
ziejų vertybes — tai jie da
rė grynai vokiškai, taip kaip 
jie darydavo kiek seniau 
Lenkijoj ir dar kai kur ki
tur. Tai dar vis tik moralūs 
vokiečių žiaurumai. Bet at
kreipkite dėmesį, mieli lie
tuviai į porą žygių, kurie 
tur būt pripildo vokiečių šir
dis tikru dideliu pasididžia
vimu: jie rado senoje sosti
nėje Vilniuje Lietuvos Mok
slų Akademijoj per 40 metų 
rinktą medžiagą didžiajam 
Lietuvių Kalbos žodynui. 
Rankraščiai svėrė apie pus
antro tūkstančio svarų, juoą 
rinko keli tuzinai mokslo 
žmonių, iki 1924 m. vado
vaujami Europos kalbotyros 
milžino prof. K. Būgos, vė
liau — prof* Balčikonio ir 
kitų. šio žodynu buvo at
spausdintas Vilniuje tiktai 
pirmasis tomas, apimąs rai
des A—B ir sudarąs tūks
tantį didelių puslapių. Jis 
būtų turėjęs viso apie de
šimtį tomų. Tai būt buvęs 
vienas iš pačių didžiausių 
viso pasaulio žodynų, pa
minklas gražiai ir nepapras
tai turtingai kalbai, tai būt 
buvusi pasaulinio mokslo 
pažiba, perlas, laimėtas kan
triu darbu daugelio senes
nių ir jaunesnių Lietuvos 
kalbininkų. Už pasipriešini
mą mobilizacijai, vokiečiai 
nusprendė užmušti pačią 
Lietuvos sielą, jos mokslą, 
jos gyvenimo prasmę, jos 
teisėtą savo kultūrinės ver
tės pajautimą. Tai šėtoniš
kai rafinuotas kerštas.

Negana to... Ten pat jie 
rado 2000 senų liaudies dai
nų plokštelių, dainų, kurias 
mūsų prabočiai dainavo prieš 
šimtus ir gal visą tūkstantį 
metų. Dainas ir svetingu
mą laikau mūsų tautos ver
tingiausiu kultūri n g u m o, 
žmoniškumo ženklu. Dainų 
mes turime gali būt iki pu
sės milijono, bet ypatingai 
senų ir Charakteringų dai
nų mes nesuspėjome labai 
daug surinkti. Bet ir surink
tosios jau liudijo pasauliui, 
kad lietuviai žmoniškiausie*- 
ji šmonės — homines hu- 
manisainai. Vokietijos kul
tūrtregeriai įsiveržė į Lie
tuvos Mokslų Akademiją ir 
sudaužė į trupinius du tūks
tančius šitų retų žmogaus 
širdies deimantų. O jų jau 
nebeatgaivinsi, n e beat k ursi, 
jas dainavę žmonės jau se
nokai'mirę. Kai perskaičiau 
šitą baisių-baisiausią žinią 
— aš paspringau ašaromis, 
mano protas sušalo, sunku 
man atsigauti. Aš pažįstu 
daugelį tų žmonių, kurie 
ruošė tą milžiną žodyną, rin 
ko tas puikiąsias duknas... Aš 
kartu su jalu sukniumbu ant 
mokslo žinyčios griuvėsių ir

paskęstu begaliniame liūde
sy. Jei taip toliau barbarija 
siautės — argi beliks pras
mės kultūringam žmogui gy 
venti, dirbti, vargti, kentė
ti?...

Taip, vokiečiai gavo re
tą progą patys save žiauru
mu pralenkti, o lietuvių tau
tą nubausti dar niekur ne
pritaikytu pasiutusio gyvu-' 
lio smarkumu.

(Bus daugiau) .

Naciai neleidžia keisti 
buty

Vokiečių komisaras Lietu
vos gyventojams uždraudė 
be komisaro leidimo keisti 
butą. Šis uždraudimas mo
tyvuojamas butų ataka. Pa
gal tą patį įsakymą, gyven
tojai, reikalui esant, gali 
būti iškraustyti iš savo hu
tų.

Pasaulis yra tinklas: jufc» 
daugiau mes jame judame, 
me.

KARALIUS SUTIKO AMERIKIEČIUS ADMIROLUS

Wi

Į f-*y ,

i r

MM

-f ' A

,t *

"Draugas" Acme phota
Anglijos karalius Jurgis (kairėje) sveikina vice Adm. 

Henry K. Hewitt, Rear Adm. John L. Hali ir Rear Adm. 
Spencer S. Lewiz?, visi U. S. navy, kur tai š. Afrikoje. 
Anglijos karalius sveikina Amerikos admirolus po to, kąt 
jis netikėtai atvyko į Afriką aplankyti britų ir amerikie
čių kariuomenių.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papunitaįs arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE SIANDIEFft

PEOPLES CLOAK and BRtDAL W
1711 W.47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galinta. Ir jus savo ap
dėvi tą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnitūra Kompani
jai. Jie PER

ŠMOTŲ
Kainos

DIRBS ir pa
daras ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaa 
ralų.

h

_ I SPRINGSAI jūsų parlor
AUK8- I seto yra kaiP 01 a‘
CLAU * | tote- ®et dabar tokių jau 

I negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

3310 WBST ROOSEVELT

I

»•** ' *' 'V' *•»:
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Daugiausia turėjo pasise
kimo publikoje austro-ven- 
grų kilmės neūžaugų benas, 
kuris pagrojo ir sudainavo 
visiems pažįstamus ir daž
nai per radio girdimus mar
šus iš populiarių pastaty
mų.

Taip pat daug pasigerė
jimo teikė vengrų daininin
kų, smuikininkų ir šokikų 
gitupė. Smuikininkas taip 
tobulai valdo smuiką, kad 
atrodo smuikas čiulba lakš
tingalos ir kanarėlės bal
sais.

Puikiai buvo atvaizduota 
ištrauka iš operetės grafie
nė Maritsa. ši dainininkų, 
smuikininkų ir šokikų gru
pė, tai profesionalai iš “Bliue 
Danube” kavinės.

Rusų grupė pasirodė su 
charakteringais rusams šo
kiais. Šioje grupėje buvo ir 
visai maža šokėja, vos ke
lių metų mergaitė, kuri už
kariavo visų simpatijas, nes 
stengėsi atlikti visus kad ir 
labai sunkius šokių nume
rius, kaip ir suaugusieji. Te
ko nugirsti iš dalyvaujan
čių, kad ši grupė, nors at
stovavo rusus, bet susidėjo 
daugumoje iš lietuvių jau

nimo. Jie šokių repeticijas 
taip pat darydavo lietuvių 
savaitraščio “Sandaros” sa
lėje, Bridgeporte. Salę repe
ticijoms gaudavo nemoka
mai. Jų mokytojas ir vedė
jas yra rusas Andriejevas.

Dar viena retenybė huvo 
publikai, tai rytų šokiai, ku
riuos labai efektingai išpil
dė Sirijos atstovės-šokikės, 
joms grojo specialias Rytų 
meliodijas, sirijiečiai muzi
kantai.

Visa programa buvo Įdo
mi ir labai įvairi, taip kad 
publika nors ir ilgai turėjo 
išsėdėti, bet išėjo patenkin
ta. Jeigu vėliau kada vėl 
ruoš panašų visų tautų pa
sirodymą, reikia tikėtis, kad 
sutrauks dar daugiau pub-

Per Portugaliją gauta ži
nia iš Lietuvos, jog Kauno 
arkivyskupas ir metropoli
tas Juozas Skvireckas išlei

do ganytojišką laišką, 1 
riame ragina Lietuvos g 
ventojus susilaikyti nuo n 
minės degtinės gaminimo.

DAINUOS RADIO GRANA- 
DIERIAI, SMAGI MUZIKA, 
ĮDOMYBES IR T.T.

Šis visų tautų pasirody
mas buvo ruoštas su tiks
lu, kad daugiau išjudinti 
pardavimą karo bonų (War 
Bonds). Savo tikslą pasie
kė, nes Treasury Departmen 
to atstovo pranešimu, buvo 
parduota bonų už $2,800,000 
(du milijonu aštuonis šim
tus tūkstančių) dol.

Ten pat vienas asmuo iš 
Illinois steito nupirko karo 
bonų už $100,000.00 ir gavo 
kaipo premiją istorinę, ran
kų darbo Amerikos vėliavą.

Miss Liberty buvo teisė
jų išrinkta Bessie Adams — 
graikė, 2-ai vitai Frances 
Moy — kinietė ir 3-čiai vie
tai Francine Sohn — pran
cūzė.

Lietuviai iškilmėse daly
vavo skaitlingai, ne tik iš 
Čikagos, bet ir Čikagos apy
linkių. %

Atsilankiusieji galėjo pa
sigerėti įvairia ir įdomia 
programa. Kiekviena tauta 
stengėsi parodyti, ką ji turi 
geriausio.

Birželio 20 d., Medinah 
Temple, visų tautų Pageant. 
Programa prasidėjo 2 vai. 
p. p. ir užsitęsė ligi 7 vai. 
vakaro. Programą ruošė 22 
tautos, o programos pildy
me dalyvavo 19 tautų.

Miss Liberty konteste da
lyvavo 17 tautų atstovės. 
Lietuvaites Miss Liberty 
konteste atstovavo: Kathe- 
rine Pupin (Miss Liberty) 
ir palydovėmis, Dolores Ar
malis, Loretta Jonaitis, Te- 
resa Kripas, Dolores Lazut
ka, Mildred Tabola ir Stella 
Yurkius.

Lietuvą visų tautų page
ant programoje atstovavo 
Šv. Kazimiero akademijos 
studentės, kurios savo mo
kytojos Sonjos Pipiraitės 
vadovaujamos puikiai pašo
ko 4 tautinius šokius. Pub
lika aplodismentų nesigailė-

Smagios, sykiu įdomios 
valandėlės praleidimui ne
pamirškite pasiklausyti. Pe- 
opl^s nuolatinės radio prog
ramos šiandie, antradienį, » 
vai. vakare iš stoties WGES. 
Dainuos radio ‘ ‘granadie- 
riai”: A. Brazis, M. Batutis, 
J. Vanas ir kiti. Iš Peoples 
krautuvės bus pranešta ge
rų žinių apie pirkimą na
mams reikmenų ir t.t.

Rep. XXX

KREIPKITĖS PRIE MU& 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
p A si ui N KIMIU

Geriausio Materioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

kuris bus 1 d. Tugpiūčio. Su
sirinkime visų draugijų at
stovai prašomi būtinai da
lyvauti. Bus daug praneši
mų, kas jau yra padaryta 
ir kas dar reikia atlikti. Vi
sa komisija taipgi būtinai 
turi dalyvauti šiame susi
rinkime. Ypatingai šeiminm 
kės turėtų pranešti, ar jau 
viskas paruošta, nes laikas 
labai greitai bėga.

Anastazas Valančius

F1ARGUTITCicero. — Federacijos 12 
skyriaus ir visų draugijų 
susirinkimas bus 25 d. bir
želio 7:30 vai. vakare, pa
rapijos mokyklos 8 kamba
ry. Susirinkime reikės tar
tis apie mūsų parengimą,

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

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

▼ ' EXTRA PROGRAMAS Penk-

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas -- GROvehUi 2242 vi '

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

POVILAS RUDIS Vienų Metų Mirties 
SukąktuvėsMirė birž. 20 d., 1943 m.,

8:45 vai. vak., suląji)tęp 43 m- 
anižiaus. -

Gimęs Lietuvoje. Kito iŠ 
Panevėžio apskr., Mėžlškių 
parap., Pučakų kaimo.

Amerikoje išgy.eno 37 m.

Pa'iko dideliame nuliūdime: 
motinu Marijoną (po tėvais Žo- 
maįtaitė): 3 brolius — Juczi- 
pą Tamošių ir brolienę Fran- 
ce8 ir jų šeimą, Thomas ir 
Kazimierą: teserĮ Eleną: 2

dėde. — Petrą Rudi ir Jurgi 
Žemaitį iš PiUsbuj-gli, Pa ; 2
pusseseres Oną Martinkienę ir 
Stella ir jų š imas: pusbrolį 
Mateušą Rudį ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2352 So. Oakley Avė. l.aido- 
tuvė'j įvyks penktadienį, birže
lio 2? d Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas J Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Motina, Broliai, Se
suo, Brolienė, Dė<l?<s Pussese
rės, Pusbrolis Ir Gimines.

Laidotuvių dlrakt. Locha- 
wicz ir Sūnal, tek Canal 2516.

ANTANAS NAUSĖDA INSULUOKITE Savo Namus....]
Nuo ŠALČIO Žiemoje Ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS AITURMI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NEž 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATCROS 1

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų graJ 
žiu spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis-j 
torio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calcl-j 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — a« 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdeng: i 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 -58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD
N. W. Corner Mth and State Street.

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi ........................................
Jau sukako vjeneri metai I 
kaip negailestinga mirtis

at-kvn ramps mvlirr i
ir brangi) \ yrą ir tėvą rm"
ir . su , asų M< . r. i> .
na j.; n jo gerų patarme/

a r ar P.,o i .
kad nepam r' aini j<, pr i, 
šalinimą is musų tarpo
Lai Aukščiausias Dievas
visada jį laimina ir jam suteikia amžiną atilsį.

Mes melsimės už jo sielą ir užprašėme gedulingas šv. 
Mįšias Birželio 23 d., 1943 m„ Švento Mykolo parapijos 
bažnyčioje, 8 vai. ryte.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

ŠI Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su šeimyna pasimelsti 
ui a. a. Antano sielą.

PERSONA14ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankls Productions. 

YVorkmanship and Materials Unezelled—at Lowest Prices 
Buy u. s. war bonds with the savings 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Mcmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

Nuliūdę:
Moteris Emilija, Sanai Dr. Bruno ir Leonas ir Duk

tė Pijusa.
AMBULANC E 
Patarnavimas

Dieną ir NaktĮ.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turi ne 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalj’Mt.

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

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS P. J. RIDIKAS

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUSJOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKO8 K0PLYčto8 
JŪSŲ PATOGUMUI!

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Weatem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road v

4606-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4682-84 SOUTH CALIFOBNIA AVENUH 

Tel. LAFsyette 0727Canal 8887
. J. KAZANAU8KAS 

Sekretorius
RADIO PROGRAMAS —8:00 vsL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

H stoties WQES (1890), su Povilu Saltimieru. '

Telephoan YARDS 1419

L J. ZOLP
1046 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8819 LITUANICA AVĖ. Phones YARDS 1188 SS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WE8T 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone CANAL 2T>1|

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 6M1

. ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS <»Oft

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CAIJFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE V.71
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

BEATS FIELD IN AMERICAN DEBUT
ggggt -----------------—

m

Šveicarų didieji laikraščiai stoja už 
Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę Z.

Redaktoriaus giminaitis laivyne

Alfonsas Barauskas 
(Seaman 2nd class)

;Alfonsas Barauskas (Sea- 
2nd Class) gimė Chica-

»je 1922 m. spalių 20 d. 
tdžios mokslą išėjo Ne
ito Prasidėjimo lietuvių 
rapijinėj mokykloj, o auk- 
isnį mokslą baigė Kelly 
gh School, Brighton Park 
ylinkėje.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Alfonso tėvai, Antanas ir 
Agota Barauskai, seni 
Brighton Parko gyventojai 
ir uolūs parapijos rėmėjai, 
“Draugo” skaitytojai, gyve
na adresu: 4424 So. Maple- 
wood Avė.

Seaman Barauskas užsi
iminėjo bendrai sportu, bet 
ypač pamėgo krepšiasvaidį 
(basketball). Jis į Coast 
Guard savanoriu įstojo 1943 
m. sausio 14 d. Šiuo laiku 
randasi adresu: O. S. C. G. 
Tra. Sta., Groton, Conn., 
Barracks No. 3, Section F. 
Alfonsas yra “Coast Guard” 
(pakraščių saugotojų) sky
riuje. Už dviejų savaičių 
baigs mechanikų mokyklą. 
Prieš išvažiuojant, Alfonsas 
dirbo karo dirbtuvėje ir prie 
teatro. Dalyvavo parapijos 
veikime ir priklausė prie Šv. 
Vardo Draugijos.

Alfonsas Barauskas yra 
buvusio Lietuvoje “Mūsų 
Laikraščio” redaktoriaus, o 
dabar vieno “Draugo” re
daktorių, kun. Kazimiero 
Barausko, giminaitis.

■ ‘Ji
ai

"Draugas” Acme pboto

Bunder Hagg, Sweden’s running marvel, made a smash- 
ing debut into American sportą by winning the N. A. A.^U. 
5000-meter title at Triboroųgh stadium in New York and 
handing Greg Rice his first defeat in 66 races.

Sūnus buvo įveltas į šeimos ginčą
ALDERMANO SŪNUS PAŠOVĖ IR SUNKIAI SUŽEIDĖ 
SAVO PATĖVI, ANTRĄJĮ SAVO MOTINOS VYRĄ. KĄ 
PASAKOJA APIE ŠĮ ĮVYKĮ MOTINA

James B. Waller Jr., 16 PABĖGO IŠ NAMŲ

Vasario 16 d. proga be
veik visi didieji Šveicarijos 
laikraščiai paskelbė veda
muosius straipsnius, pami
nėdami Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį ir iškeldami lie
tuvių tautos teises į nepri
klausomą gyvenimą.

Berne Vasario 16 d. su
kakties proga pamaldas at
laikė Šv. Sosto nuncijus 
Šveicarijoje. Šveicarijoje gy
venantieji lietuviai po pa
maldų susirinko sukakties 
paminėti Pasiuntinybės pa
talpose. Kalbą pasakė Minis- 
teris Dr. J. šaulys, 1918 m. 
Vasario 16 d. pasirašęs Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą.

Romoje Vasario 16 d. iš
kilmingos mišios buvo atlai
kytos pas Marijonus, o pa-

RACIONAVIMO
KALENDORIUS

Sekmadienį birželio 20 d., 
įsigaliojo N serijos raudo
nos stampos.

Birželio 30 diena yra pa
skutinė diena dėl antrojo 
periodinio apžiūrėjimo ka- 
leivinių automobilių padan
gų, kurių savininkai turi 
“B” kortelę; baigiasi data 
dėl J, K, L, M. ir N serijos 
raudonųjų štampų. Paskuti
nė diena naudoti stamp No. 
24, gerą dėl vieno svaro ka
vos.

Liepos 7 dieną baigiasi K. 
L ir M serijos mėlynos stam
pos. • n » «

Liepos 21 diena yra pa-

mu i’

ŽUVĘ KARO 
LAUKE

Juodame Laikrodžius, Laik
ytas, Auksinius ir Deiman

tas žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 
j a s i r inkimą
[uzikališkų Instrumntų, Muri

ni Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
.daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro-
Biius, Žiedus. Rašomas Plunk

snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
5LRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Washington, D. C. — Ka- 
departamentas birželio 

20 dieną paskelbė 115 Jung-

<ro

metų amžiaus, sūnus alder- 
mano Waller, 43-čio Ward, 
pašovė ir sunkiai sužeidė 
George Larson, 40 metų am
žiaus, antrąjį savo motinos 
vyrą. Nelaimė įvyko pereitą 
šeštadienį Lake Forest na
me, kai įvyko šeimoje gin
čas.

Mrs. Larson, buvusi Mrs.
tinių Amerikos ValstybiU j Sarah Waller, ir aldermanas 
kareivių pavardes, kūne zu- divorsavos, 193g metais.
vo penkiuose karo frontuo
se. žuvusiųjų skaičiuje yra 
penki vyrai iš Illinois vals
tybės.

PIRKITE KARO BONUS!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line o( 

Furniture

, ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representatlve.

SIIOVVROOMS IN 
MERCIIANDISE MART
For appnlntment call — 

REPUBLIO 6061

Larson, buvęs Lake Fo
rest gaisrininkų viršininkas, 
pastaruoju laiku dirbo mo- 
torboat kompanijoje Wau- 
kegan.

KILO GINČAS

Mrs. Larson pareiškė, jog 
Larson grįžo į namus 895 
N. Oakwood avė., North 
Shore priemiestyje, apie 2 
vai. naktį pereitą šeštadienį 
ir būdamas “įsigėrimo sto
vyje” pradėjo ginčytis ir ją 
parbloškęs ant grindų.

“Aš pašaukiau vyriausią 
savo vaiką, Jimmy, ir pa
prašiau, kad praneštų poli
cijai”, — pareiškė moteris. 
“Jimmy, laikydamas šautu
vą, nuėjo į miegamąjį su sa
vo broliu Robert, 15 metų 
amžiaus.

“Mano vyras ėjo pas vai-į 
kus ir šaukė Jimmy vardu. 
Tada Jimmy paleido ugnį.”

Kai įvyko nelaimė, moti
na ir jos sūnūs pabėgo iš 
namų ir paliko Larson, 230 
svarų sveriantį vyrą, ir Wil- 
da, trijų ir pusę metų Lar- 
sonų dukterį. Policija pabė
gusius paėmė už kelių blokų
nuo namų.

" c.
, Sužeistas vyras buvo nu

gabentas į ligoninę.
Jimmy nėra paimtas į po

licijos apsaugą, kadangi mo
tina kelia bylą .prieš savo 
vyrą dėl užpuolimo. Vaikai 
ir motina naktį praleido Chi- 
cagoje.

Mrs. Larson pareiškė, jog 
kaip pirmadienį užvedė di- 
vorso bylą. -

Jei rimčiau būtų žiūrima 
į moterystės nesuardomumą 
ir jos šventumą — tokių 
scenų nebūtų ar visai mažai 
įvyktų.

Sučiuptas vyras

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS

NUOŠIMČIO BATOMS. f

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaų In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai limoka- 
mi ant pareikalavimo. »■ -7, ''
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TFI. i AICMET 4118 1(«- M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. KALSTEI) 8T.

i
Ll(IEDAL EARMIMGS

skutinė diena naudojimui 
mokslą sakė J. E. Vyskupas gazolino stampos No. 6 “A” 
Bučys. Vakare visa lietuvių knygelėje.
kolonija susirinko Lietuvos Rugpjūčio 15 diena yra 
Pasiuntinybėje prie Vatika- paskutinė galiojanti data 
no. Čia kalbą pasakė Minis-' dėl stamp No. 13, gera pen- 
teris S. Lozoraitis, buvęs kiems svarams cukraus.
Lietuvos užsienių reikalų Į __________
ministeris. Į ją atsakė Vys
kupas Bučys.

Kūčių naktį Šv. Tėvas lai
kė Mišias savo privačioj 
koplyčioj ir išdalino Šv. Ko
muniją akredituotiems dip
lomatams, jų tarpe ir Lietu
vos Ministeriui S. Girdvai
niui. 1 * *

Gruodžio m. 29 d. Šv. Tė
vas priėmė audiencijoj, ku
ri tęsėsi apie pusvalandį,
Lietuvos Ministerį Naujų 
Metų sveikinimams pareikš
ti ir suteikė palaiminimą 
Lietuvai ir jos Atstovui.

Nusilaužė ranką
Chicago, UI. — Pereitą 

sekmadienį dvidešimt metų 
amžiaus mergaitė iškrito iš 
septinto eleveitoriaus aukš
to. Mergaitė krisdama nusi
laužė ranką.

Chicago, UI. — Du bandi
tai, pereitą sekmadienį, iš 
Cedar viešbučio pagrobė 
$33.45 ir pabėgo.

Jūrininkas buvo nublokštas 20 pėdų 
po vandeniu, kai explodavo laivas

Chicago, III. — Pastaro
siomis dienomis buvo su
čiuptas vyras, dvidešimt aš- 
tuonių metų amžiaus, kuris 
prisipažino, jog yra užpuo
lęs 25 moteris miesto pietų 

I dalyje.

Boston. — Šiaurės Atlan- 
tike pakraščių sargybinis 
laivas Escanaba paslaptin
gai explodavo. Laivas nuva
žiavo į jūros dugną. Iš 60 
laivo įgulos narių išsigelbė
jo du jūrininkai. Apie baisią 
sceną pasakoja du išsigelbė
jusieji.

Vienas jūrininkas, 21 me
tų amžiaus, pareiškė, jog jis 
buvo žemai, kai explozija 
įvyko. Jis tuojau čiupo life 
jacket ir bėgo kopėčiomis 
prie patrankos (gun).

Kitas jūrininkas, 23 metų

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas U importuotų 
pirmos rūšies produktų. x

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

%

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

2259 W. Cermok Rd. Tel. Monroe 0808

amžiaus, pareiškė, jog jis 
buvo ant laivo tilto, kai ex- 
ploizja įvyko. Jis buvo iš
mestas iš laivo ir pamurk- 
dytas po vandeniu kokią 15 
ar 20 pėdų. Ir tuo pačiu lai
ku jis su savim turėjo life 
jacket. į

Paskui šis jūrininkas pa
kilo iš vandens gilumos ir 
plaukė apie 30 pėdų prie ar
timiausios lentos.

Kai jurininkas priplaukė 
prie lentos, jis pamatė dar 
keturis asmenis užsikabinu
sius prie lentos. Keletą mi
nučių vėliau minimas jūri
ninkas nustojo sąmonės ir 
jis nežino kas toliau vyko. 
Tik jis atsimena momentą, 
kai kitas laivas jį ir kitą jū
rininką paėmė. Kas įvyko su 
kitais — jis nežino.

Kad išverkus barnia
Knoxville, Tenn. — Vie

nas vyrukas dirbo dirbtuvė
je viršvalandžius, kad išven
gus namuose su žmona bar
nių. Teismas pareiškė, jog 
už viršlaikį nemokama, jei 
šis vyrukas ' dirba viršlaikį 
ne darbdavio interesams, bet 
kad išvengus naminių dar
nių.

X Tarptautiniam Page- 
ant, kuris įvyko praeitą sek
madienį, artistiniu atžvilgiu 
Amerikos laisvei atvaizduo
ti pirmoji vieta pripažinta 
graikų tautinei grupei, ant
roji — kinų, trečioji — pran 
cūzų. Lietuvių programos 
dalį išpildė Šv. Kazimiero 
akademijos studentės. Pub
likos dalyvavo per 3,000.

X Nėra to blogo, kad ne
išeitų į gerą. Praeitą sek
madienį iš ryto smarkiai li
jo, bet popiet išgiedrėjo ir 
dėlto Vytauto parkan pri
gūžėjo daug žmonių į Šv. 
Kryžiaus parapijos pikniką. 
Kun. Linkus sako, lietus pa
rapijai padėjo. Jei būt buvę 
iš ryto giedra, tai daug žmo 
nių būt kitur išvažinėję.

X Jos. M. Mozeris, Lith- 
uanian Committee for U. S. 
Victory Fund, prisiuntė 
“Draugui” padėką už dide
lę paramą karo bonų vaju
je, kuriam vadovavo mote
rų komitetas vadovaujant 
Mrs. M. Nares. Pasekmės 
tos dienos lietuvių kreditui 
iki šiol $17,350.00. Dar daug 
yra aplikacijų ir pinigai bus 
vėliau sumokėti.

X Lieut. D. Varno su He- 
len Mary Juzaitis šaunios 
jungtuvės praeitą šeštadie
nį įyyko Šv. Antano bažny
čioje, Cicero, o puota ten 
pat parapijos salėj. D. Var
nas prieš išvykdamas į ka
riuomenę buvo žymus Brigh 
ton Park L. Vyčių veikėjas. 
Jaunoji huvo pavyzdinga 
veikėja Ciceroj. Jaunave
džių tėvai taip pat žinomi 
visuomenės veikėjai.

X Ona Rašinskienė, žino
ma Cicero veikėja ir “Drau
go” kontestininkė (vienam 
konteste laimėjus pirmą do
vaną) labai susirūpinus sū
num Stanislovu, kuris da
bar nežinia kur randasi. 
Prieš keturias savaites jis 
telefonu tik pranešęs moti
nai, kad paliekąs stovyklą, 
bet kur vyksta — militarė 
slaptybė.

X J. Aukškalnis, žinomas 
katalikiškos spaudos platin
tojas Gary ir apylinkėj, ža
da ne tik pats dalyvauti dnr. 
“Draugo” piknike, liepos 4 
d., Bergman’s Grove, ir L. 
Vyčių Chicagos apskrities 
liepos 5 d. piknike, Vytauto 
parke, bet dar ir daug drau
giu atsivešti. Pas Aukškalnį 
galima gauti ir tikietų abie
jų piknikų.

X J* ir H. Mickeliūnų na
muose, 6747 So. Artesian 
avė., praeitą šeštadienį bu
vo 'susirinkąs būrelis vei
kėjų, kad pasitarti vienu, ki
tu aktualiu reikalu. Dalyva
vo ir kleb. kun. A. Baltutis. 
Mickeliūnai svečiams iškėlė 
šaunias vaišes.

X Ona Paulauskienė, 3310 
S. Lituanica Avė., buvo iš
vykus į Waukegan, III., į 
laidotuves savo dėdės M. 
Mačiulio žmonos Marijonos. 
Laidotuvės įvyko praeitą ket 
virtadienį.

\




