
AMERIKIEČIAI ATAKUOJA SALONIKUS
50 Liberators bombonešiu suskaldė 
ašies tris angarus Sėdės aerodrome

Apie 300 kitų bombonešių ir kovinių 
lėktuvų bombardavo Sardiniją
SĄJUNG. VADOVYBE 

S. Afrikoj, birž. 25. — J. 
A. Valstybių 9-osios oro jė
gos Liberators bombonešiai 
vakar pirmąjį kartą smogė 
graikų istoriniam Salonikų 
miestui ir uostui.

Amerikos nuostoliai 
šiame kare yra 
90,860 vyry

WASHINGTON, birž. 25. 
~ Paskelbta, kad Amerikos 
jėgų nuostoliai visuose pa
saulio karo frontuose iki 
šiandien yra 90,860 vyrų. 
Šiame skaičiuje yra 15,132 
žuvusiųjų akcijoje, arba mi
rusių nuo ligų.

Karo sekretorius Stimson

Be to, apie 300 Amerikos 
bombonešių ir kovinių lėk
tuvų atakavo susisiekimus 
Sardinijoje.

Salonikams nepaprastai 
daug kliuvo. Apie 50 Libe
rators dviem atvejais dau
giau kaip 250,000 svarų 
sprogstamosios medžiagos 
išmetė į ašies naudojamą 
Sėdės aerodromą arti Salo
nikų. Trys ašies angarai 
liepsnose palikti.

Nė vienas amerikiečių
bombonešis neprarastas.

Britų lakūnai Wellingtons 
bombonešiais atakavo Cata- 
nia, Sicilijoje. Teko ir ki
tiems ten ašies kariniams 
centrams.

(Salonikai yra svarbi ba
zė Balkanuose. Per pirmąjį

kad viena armija pasaulinį karą per tą mies-
turi 63,958 vyrus nuostolių.

Laivyno % departamentas, 
kUra apima laivyną, mary- 
nų korpusą ir pakrančių sar 
gybą, paduoda 26,902 vy
rus nuostolių.

Sekretorius Stimson ar
mijos nuostolius taip pa
skirsto: 7,528 vyriai nukauti

tą buvo įvykdyta invazija).'

66,000 amerikiečiu 
kasdien skraido

WASHINGTON, birž. 25. 
— Gen. H. H. Arnold, U. S. 
oro jėgų vadas, pranešė kon-

akcijoje, arba mirę nuo žaiz-, gr,eS? že™esniųjų rūmų ei- 
dų, 17,128 sužeistųjų, 22,6871 Vll^nes tarnybos komitetui,
dingusiųjų ir 16,615 pateJ aP* t®,000 amerikiečių 

lakūnų kasdien skraido vi
same pasauly. Jis tai pažy
mėjo aiškindamas, kad jo 
vadovaujamos jėgos kasdien 
didėja.

Į tai atsižvelgus, sakė ge
nerolas, šioms oro jėgoms 
ir reikalinga kaskart didin
ti civilinių darbininkų skai
čių. Jis sakė, kad nuolat di
dinamas į Angliją bombo
nešių iš Amerikos siuntimas. 
Todėl šiandie reikia be del
simo gauti mažiausia 12,000 
civilinių darbininkų ir juos 
pasiųsti Anglijon.

Generolas pareiškė, kad 
Amerikoj kasdien iki 1,600 
naujų lėktuvų iškyla oran 
ię jų daugumas kasdien iŠ- 
skrinda į svetimus kraštus.

Šiandie Amerikos oro jė
gos turi apie 330,000 civili
nių darbininkų. Ir jų reikia 
turėti daugiau.

Gibraltare britu 
laivai koncentruojami

kusiųjų karo nelaisvėn.
Laivyno departamentas: 

7,604 mirusiųjų, 4,732 su
žeistųjų, 11,010 dingusiųjų 
ir 3,596 nelaisvėn paimtųjų.

Pažymima, kad Filipinuo
se amerikiečių nuostoliai iki 
šioliai yra didžiausi. Paskui 
seka S. Afrika.

. e

CANBERR A. — Austra
lijos premjeras John Curtin 
darbuojasi dabartinį parla
mentą paleisti ir naują iš
rinkti.

KARO EIGA
AFRIKA. — U. S. lakū

nai atakavo Salonikus, Grai
kijoj. Ten sunaikino ašies 
okupuojamą aerodromą. Be 
to, atakuota ir Sardinija.
Britų lakūnai smogė Sicili
jai. ,

VOKIETIJA. — U. S. la
kūnai bombonešiais drožė 
šiaurvakarinės Vokietijos 
centrams. 18 bombonešiui

I*Srlžo- LONDONAS, birž. 25. —
AUSTRALIJA. Sąjun- Beriyno radijas skelbia., kad 

gininkų bombonešiai iš nau- Gibraltare koncentruojama 
jo apdaužė japonų bazę Sa- daug britų karo laivų, tarp 
lamaua, N. Gvinėjoj. kurių egą 6 koviniai ir ke-

KINIEČIAI KELIA NERIMĄ JAPONAMS
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■Draugas" Acme photo

Gerai komoflozavę kiniečiai kareiviai plaukia upe, Salween fronte, kur kovos vyks
ta tai vienų, tai kitų naudai. Kiniečiai nuolat kelia japonams nerimą.

Daugiau vokiečių kariuomenės 
siunčiama Italijon ir Prancūzijon

WASHINGTON, birž. 25. Taip pat nurodė, kad Ru- 
'— , Karo sekretorius Stim- sijos fronte vokiečių veiks

mai apsistoję,, ‘‘kas- yra ne
paprasta. Vadinasi, vokie-

son vakar spaudos konfe
rencijoj aiškino, kad Vokie
tija dideles kariuomenės jė- čiai atsisakę šiemet sukelti 
gas sutraukia Prancūzijoje ofenzyvą prieš rusus. Ir jei 
ir Italijoje. Į tas teisybė, tai iš to fronto

Jis nurodė,'■kad tos jėgos! daug vokiečių kariuomenės
sutraukiamos kovai su in
vazija, jei sąjungininkai su
simestų kur nors veržtis Eu
ropon.

LONDONAS. — Britų la
kūnai bombardavo vokiečių

lėtas lėktuvnešių. Dalis lai
vų, regis, jau išplaukus Vi-

karo pramones Ruhro slėny, duržemio jūron.

WASHINGTON, birž 25. 
— Prez. Rooseveltas šian
die nepatvirtino Smith-Con- 
nally priešstreikinio biliaus. 
Ant biliaus padėjo velto. 
Kongreso abieji rūmai grą
žintą bilių už valandos iš

dalių ištraukiama ir siun
čiama į kitus okupuotus 
kraštus. Visgi apie vokie
čių ištraukimą iš Rusijos 

— » , ■ -..........— 1 fronto neturima žinių. Gal
U. S. generolas dingo1 JT1“8 P7ncū2ii°"ir IU:

«*■ yvuviviuj ijjįou aiUnčiamos atsargos iš
pačios Vokietijos. Niekas ne
gali žinoti.

Yra žinių, kad pačioj Vo
kietijoj ir kituose vokiečių 
okupuotuose kraštuose di
dėja vokiečių oro jėgos. Ga
limas daiktas, kad ir šios 
jėgos iš Rusijos fronto iš
traukiamos ir koncentruoja-

atakuojant Kiel
LONDONAS, birž. 25. —

Oficialiai paskelbta, kad Ar 
merikos bombonešiams ma
siniai atakuojant Kiel, Vo
kietijoje, dienos laiku bir
želio 13 d. dingo amerikie
tis brig. gen. Nathan Bed- 
ford Forrest, 38 m. ami. Jisskrido bombonešiu stebėti^ ”°9 vakanneJ lr p,et,ne] 

vykdomas atakas. Kai ku- 
rie skridikai pasakoja, kad
jie matę bombonešio, kuriuo LčmŪndi dtdKUOjd 
generolas skrido, vieną in- 
žiną rūkstant.

Brig. gen. Forrest buvo 
maj. generolo Olds, 2-osios 
U. S. oro jėgos vado, štabo 
viršininkas.

Siciliečiai nuo bombų 
slepias į požemius

LONDONAS, birž. 25. — 
Iš Berlyno per radiją pra
nešta, kad Catania miesto, 
Sicilijos saloje, gyventojai 
nuo sąjungininkų orinių 
bombų per atakas slepiasi 
į senovės Romos amfiteatro 
požemius, kur jaučiasi apsi- 
draudę.

Tenai buvęs amfiteatras 
ruimingesnis už kolite jų Ro
moje.

Italai karo nelaisviai Amerikoj 
denuncijuoja fašizmą ir nacizmą

NEW YORK (ONA). —Į Vienas nelaisvis, kurs Af- 
Atvežti Amerikon italai ka- Į rikoj kareiviavo šešis me
ro nelaisviai karčiais žo
džiais atsiliepia fašizzųo ir 
nacizmo adresu ir pageidau
ja, kad sąjunginės valsty
bės kuo veikiau laimėtų ka
rą. Apie tai rašo italų sa
vaitraštis L’Unita dėl Popo 
lo.

Tai priešfašistinis laikraš 
tis. Jo korespondentas ita
las matėsi ir kalbėjosi su 
karo nelaisviais italais įvai
riose šioj šaly karo nelais- 
vių stovyklose.

Britai atakuoja 
Ruhro miestą

LONDONAS, birž. 25. —
Paskelbta, kad šiandien an
ksti rytą britai bombonešiais 
išgriovė vokiečių karo pra
monės centrą aplink Wup-

Sulaužė ve- • Pertai miestą, Ruhro slėny, 
to Ir biltas įgalioja. .Kliuvo ir miestui. Be to ge-

rai smogta ir Elberfelt mies 
tui. Anot grįžusių lakūnų, 
milžiniški nuostoliai naciams 
sukelti.

Rusai numušė 25 
vokiečiu lėktuvus

MASKVA, birž. 25. — Sd- Die Lankaf Irer m R! IR 
vietų vadovybė praneša, kad KltRenDatRei mIiiJa 

Leningrado fronte 270 vo
kiečių nukauta.

Kitose fronto dalyse nu
mušta 25 vokiečių lėktuvai.

Donec upės fronte ties 
Lisičansku vokiečių atakos 
atmuštos.

suimami 
antifašistai

BERNAS, Šveicarija, bir
želio 25. — Iš patikimų šal
tinių sužinoma, kad Italijo
je fašistų režimas susimetė 
naikinti priešfašistinius ele
mentus. Sakoma, daugiau

Rusijoj - paslaptis
WASHINGTON, birž. 25. 

— Karo sekretorius Stim- 
eon spaudos konferencijloje 
klausiamas atsisakė aiškin
ti, kokiais reikalais Rusijon 
išvykęs kap. Rickenbacker. 
Tik pažymėjo, kad jo misija 
ten susijusi su technikine 
oro jėgų inspekcija.

kaip 7,000 politinių prieši
ninkų areštuota Romoj ir 
kituose miestuose.

Paskirti nauji policijos 
viršininkai ėmėsi ehergingai 
veikti.

Salamaua bazę
SĄJUNG. VADOVYBE 

Australijoj, birž. 25. — Va
dovybė paskelbė, kad sąjun
gininkų Mitchell bombone
šiais ir vėl atakuota japo
nų hazė Salamaua, N. Gvi
nėjoj, kur sukelti dideli gaiš 
rai.

Iš Tanimbar padangių 
bombonešiai dar smogė ja
ponų Selaru aerodromui, kur 
sunaikinta stovėjusieji du 
priešo žvalgybos bombone
šiai.

Tačiau smarkiausia kliu
vo Salamaua japonų aero
dromo pastatams ir bazės 
apylinkėms.

PIRKITE KARO BONUS!

Nori, kad iš relokacijų centrą paleisti 
japonai būtą vėl ten grąžinti

WASHINGTON, birž. 25. 
— Vyriausybė ir relokacijų 
centrų išlaisvino apie 15,000 
karo pradžią internuotų ja
ponų. Dabar kongrese ke
liamas reikalavimas, kad iš
laisvinti japonai ir vėl bū
tų grąžinti į centrus. Pa
reiškiama, kad paleisti ja
ponai visose krašto dalyse 
skleidžia pro japonišką pro
pagandą.

Kongreso žemesniųjų rū
mų atstovas Martin Dies 
tvirtina, kad paleisti japo
nai yra pavojingi. Galimas 
daiktas, sako jis, kad kai

kur pasireiškusios rasinės 
riaušės iš dalies gali būti 
japonų žygis Amerikoje 
drumsti gyvuojančią tvarką. 
Visokios krašte suirutės 
priešui sukelia daug džiaugs 
mo.

War Relocation Adminis- 
tration vykdo japonų išlais
vinimo programą — kas sa
vaitę ii relokacijų centrų 
paleidžia apie 1,000 japonų. 
Dies pareiškia, kad tds pro
gramos vykdymą reikia su
stabdyti. Tik reikia, kad 
kongresas šiuo klausimu pra 
vestų rezoliuciją.

nesiūs, sako, kad prieš ap- 
leisiant jam Italiją, tenai 
dalykų stovis buvo visiškai 
blogas. Kiekvienam žmogui 
šis karas baisiai įkirėjo. A- 
not jo, šis karas turtinguo
sius daro turtingesniais, o 
beturčius italus — skurdes- 
niais. Sako, fašistai siunčia 
jaunus vyrus į skerdynes 
ginti ne valstybę, bet jų, fa
šistų, interesus.

Kiti klausiami nuomonės 
apie fašizmą atsako: “Fa^ 
šizmas visiems įsiėdė ligi 
gyvojo kaulo. Visi fašistų 
vadai yra turtuoliai. Jie ven
gia karo frontų. Į frontus 
tik darbininkai siunčiami. ”

Už nelemtąjį Italijos sto
vį kai kurie nelaisviai kal
tina ne vien Mussolinį, bet 
ir karalių. Dar kiti karaliui 
reiškia simpatijos. Bet visi 
piktai atsineša į fieldmar- 
šalą Rommelį. Jie sako, kad 
Rommel nebuvo drąsus pa
sirodyti Italijoje, kadangi 
jis bijojo italų lakūnų, ku
rie, kaip pasakojama, buvo 
pasiryžę jį nušauti.

Vienas nelaisvis aiškino, 
kad jis Afrikoj tarnavo nuo 
1934 metų. Kitas, kurio tė
vas buvo sužeistas pirma
jam pasauliniam kare, sa
kė: “Jie žadėjo manęs ne
imti tarnybon. Bet bjaury
bės vieną dieną nutvėrė ma
ne gatvėje ir pasiuntė Af- 
rikon. Ką gi gali daryti?... 
Turime liežiuvį, bet negali
me šnekėti’ ’. Už karą jis kai 
tina fašistus plutokrabus.

Daugumas karo nelaisvių 
italų yra iš pietinės Itali
jos ir Sicilijos.

WLB laikosi savo 
nusistatymo

WASHINGTON, birž. 25. 
— WLB (War Labor Board) 
įspėja sekretorių Ickes, kad 
jis neturėtų nė kokių dery
bų su angliakasių vadais 
atlyginimo klausimu. Sako, 
šis boardas andai paskelbė 
savo nuosprendį ir anglia
kasiai turi to laikytis.

LONDONAS. — Anglijos 
karalius George VI grįžo iš 
Afrikos.

IVRITE

HIM

TODAY
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15 ROCKFORDO PADANGES
Mirga-marga

Sofija JhisevičlfltD, nors 
ir Amerikoje augus, bet uo
liai darbuojasi lietuvių or
ganizacijose. Yra Rockfor- 
do L. R. K. Federaoij-os sky
riaus sekretorė.

Antanas Kairys, uolus ka 
talikiškoa spaudos rėmėja?, 
jau prisiuntė išparduotą lai
mėjimų knygutę į “Draugo” 
pikniką per Labor Day.

St. Keliotis, žymus dar
buotojas organizacijose tu
ri pavyzdingą Victory Gar- 
den, kuriame augina ne tik 
įvairias daržoves, bet ir bul
ves.

Iš Paierson, x 
New Jersey
Pirmoji Komunija

Pirmoji vaikučių komuni
ja buvo gegužės 30 dieną. 
Krikšto!

Gegužės 30 dieną pakriks 
tyta du kūdikiai: Tereae-Do- 

los mokslo metų baigimo vi- hiręs, duktė Donald Sukevi- 
karo pelno liko $342.14. Kle-1 čio Elenor Vaičaitis. Kft- 
bonas kun. K. Juozaitis nuo mais buvo Olga Braves iš 
širdžiai dėkoja visiems už
gražų darbavimos.

Liepos 4 d. bus piknikas 
Birutės darže. Rengia Lie
tuvių Piliečių klubas.

Liepos 11 d. bus metinis 
piknikas LRKSA 137 kuo
pas, taipgi Birutės darže.
Komisijos nariai: S. Kas
putis, J. Dubinąs deda pas
tangų, kad piknikas pasisėk' 
tų.

Serga B. Garšva; guli Šv.
Antano ligoninėj. Garšvos 
— biznieriai.

vilių naujos rūšies 
kazo bičių.

Ksu-

Birželio 20 d. Federacijos 
susirinkime išdavė raportą 
J. Milašis, kad nuo komite
to parengimo gryno pelno 
liko $364.11, o nuo mokyk

rianapolio aukštesnę mokyk
lą.

Kita — Marie-Elane duk
relė PranO Jankūno ir Jean 
Marcinskaitės. Kūmais buvo 
Vincas Marcinskas ir Adelė 
Setnikas.

Memorial Day

Metrtorial Day šventė mū
šų bažnyčioje buvo atlaiky
tos šv. Mišios už kareivius 
lir visus tarnaujančius Dė
dei Šamui. Prieš Mišias šv. 
buvo pašventintos Amerikos 
ir Šventojo Sosto vėliavos. 
Po pašventinimo sugiedota 
Amerikos himnas. Iš šios 
parapijos tarnauja 71 vai
kinas.

Vaikučių teatras

Gegužė3 30 d. įvyko vai
kučių teatras. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Pelnas 
šio vakaro buvo skiriamas

Makaronų vakarienė 
pavyko

Makaronų vakarienėj žmo 
nių buvo pilna svetainė. Pel
nas buvo skiriamas naujos 
svetainės fondui, kurs labai 
gražiai auga. Vakaro vedė
ju buvo Juozas Marcinskas. 
Vakarienę surengė šv. Ve
ronikos klubas^ kuris nors i 
nėra didelis narių skaičiu
mi, bet daug nuveikęs, 

šiaip naujienos

Patersone per keletą die
nų taip buvo šilta, kad net 
žmonės silpo nuo karščio.

Lietuviai
Lietuviai Patersone gy

vuoja. Turi savo gražią baž
nyčią, kleb. kun. Jonas Kin
ta gražiai darbuojasi ir vi
sų yra gerbiamas ir myli
mas.

Patersono lietuviai uždar
biauja gerai. Yra daug “De- 
fense plants”. J. E. J.

Kas pasiryžo laimėti ar 
žūti, tos retai kada esti nu 
galimas. — Corneilie.

[i

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Kun. kleb. K. J. Juozaitis, 
kad nebūti suvaržytam dėl 
ration punktų, ne tik pats 
a.ugina vištas, bet aprūpina 
jaunais viščiukais ir savo 
parapijiečius. Kad paleng
vinti vidaus fronte cukraus Mirė Bernardas Ceplefl. 
problemą — laiko bites,’ku- 69 m. Palaidotas katalikių 
rios aprūpina medumi, Da- j kai Kalvarijos kapinėse, 
bar yra išsirašęs keletą ia-1 Koresp.

Brockton, Mass., ir Juozas 
Jokubavičius (Jtcobus), vie 
tinis. Po krikšto buvo šau
nūs pietūs Vaičaičių namuo
se. Pietuose dalyvavo Suke- 
vičiai iš Scranton, Pa., ir 
labai džiaugėsi sulaukę anū
kės. Taip pat ir Vaičaičiail 
džiaugėsi sulaukę anūkės.
Dar iš Scranton, Pa.., daly
vavo pietuose Juozas Vai
čaitis su šeima. Jis yra šu-
kevičienės tikras brolis, da- seselėms Pranciškietėms, ku 
hartinis LRKSA vice prezi- rį0g taip sunkiai darbavosi 
dentas. Linkėjimų atsiuntė au vaikučiais, kiad progra- 
Vaičaičių dukrelė, kuri yra ma būtų sėkminga. Dėko- 
seselė Šv. Kazimiero vienuo
lyne, Čikagoje. Taip pat puo 
toj dalyvavo Ona Vaičaitis,
Marijona Stankus. Kūma Ol
ga Braves yra kolegijos stu
dentė, o kūmas lankęs Ma-

jam seselėms 
tems.

Pranciškie-

EXTRA! EXTRAI
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Permainytas 

vardas Ir 

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIU- • 
©RAUGĄ

N. KANTER, s*v.

MONARGH L1QUOR
3529 So Halsted St. 

Phemjr 'VflftDS. ««54 ; . .
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Dienos iki

DRAUGO
4111 July Pikniko

KURIS ĮVYKS

DIDEIJS IŠPARDAVIMAS MIRŲ 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA-

LIN1U INSTRUMENTŲ
PASlNAt DOKiT PrtOGA DAfiAR

KOL DAR N EI ft P ARPUOTI.
TŪBOS, CLARINĖTAI, TROM

BONAI. 8AXAPHONES, FLUTES 
SU “caeee” — >36.00, >37.80,
>48.00 ir >75.00. Visi garantuoti 
Mkgvani grojiAul.

KONCERTUI GUĮTARAI, 8>A- 
Niški Mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BAN3OS — 
>6.60, >>.60, >l>.50 lkl >36.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 080.00. 
>135.00 Ir >160.00. BASO U&- 
DENGALAB — 011.08. ŠKICE-
Si
LO — >1.80, >1.00, >8.00, >10.00 
Ir >16.00. Striūnos dėl vttų /Įrė
minėtų Instrumentų, BAS8 Ir 
ŠNARE DRUMS —>18.80, >33.50, 
>36.00 ir 060.01 PBDALS. HI- 
BOT8, CYMBOLS, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi Jum8 MUad- 
klAkt MOUTH PIBCE Vlelems 
braus ir “reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

BK8PBRTTVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tktfta, TrlūbOms, Sazaphdnes ir 
taipgi Smulkoms Ir Gultarama.

GOLDSTEIN’8 MŪŠIO RHOP 
014 Maxweil St., Chicūfeb

Sekmai, Liepos-July 4,1943 Greitą Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATRŪKIMO
GRAŽIAME

BERGMANN’S OROVE
24th 8č Desplaines — North Riverside, III.

— telkta — 
8TUE8

PATARNA
VIMAS!

— kuria — 
RpecJeHzuoJa

rifr -- —'---------------------------------------------------------

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS'

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDANGALUS iė neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiams jums 
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

y

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

- ■ n-----------------

Pirmas “Draugo*’ piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d , ftergmann’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariu privažiavus Cermak ftd. reikia važiuoti iki ga
lo linijos (prie Westera Electric Co,), ten sėsti į LaGrange gotvekarį, kuris priveža 
prie pat daržo. ElerelUeria taip pat galima Važiuoti, būtent, Douglas Park elevrttertn 
važuotl Iki M AveL, Čia išlipus sėsti į La Grange gstvekarį.

Važiuojat atttoirtoMlhi galima važiuoti iki Wa*Hmgton Blvd., Jsekson Bivd., Ma* 
diton St., Roosevelt Rd., arba Cčrnkak Rd., į vakarti* Iki Desphkittes AVe., ten sukti į 
pietus ir važiuoti iki Bergtnann’s Grove.

tMeūkft
lėlotl nerangiais 
pakinkliais Oy- 
Iv.nklt HuoM nuo 

itrflklmo MdoA

-^ŪPEOIAL^- 
IMklrpklte S( akelblmą ir prlduo-

kltn mama pirm 30 dl.nų laiko Ir
mea luteikaime Jums
DYKAI — ELEKTROS VEISIMO

IŪMANKATINIMĄ 
Jttnų Skilvio Mtftknlų Treatmeotų. 

NfiRA KO GERESNIO U2

Creatoė of burtom Appitancae for ii yra 
M 8. STATE, RM. 01d, RTA. 4lM 
Daily lt A M. ’TII Si Moo , rri. 'VU » r.18.

TU 1, Nundart I»1

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

»i« yra «p«'i«n« earainimo bandymą* fr 
a*nua iTteea laiMraMiAdaA ValHrt, 
partSlytaaa artina atkartota..

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 J 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 A v.

Phone YARDS 1373Z
Jaunuoliai, Kurie nepriimami 

karo aviacijos skyr*’v: iŠ priežas- 
ties spalvų neregėjimo — (eolo/ 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iigydytl.

Skolinqm Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

AS8OCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
MVIDKNTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AMŲ GYDYTO’ to 
25 metų patyrimas

TeL: Yarda 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
litais*

Oflaaa ir Akinių DlrbtnvS

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedolioj pagal Sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

venlnral. Saugokite Jaa, Įdedami 
100(1 Jas modernllklauataiBeųeatni

metode.
moderni 

kulia regėjimo mokslas 
sali sutemti.

METAI EATYRIMOtų. kiifle

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

OfPTOMltlluSTAl
1801 So. Ashland AvMHtt

..■HKl'SS.
KasdlKa 0:80 a. m. Iki 8:80 ». BL 

TradiaA. Ir Brtttad. 0:88 B. St,

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
Iš SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535J
VALANDOS; Plrmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto Iki -6 vak.) 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRiKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930

TM. YARds 8946

DR. G. YEZEUS »
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiūo teL VIRginia 0036 
Reeideneijos teL: REVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Rea.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:3C
756 West 35th Street

Tol. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS nt CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—S v. v 
Sekmad., Trečiad. Ir SeStAdienin 

vakarais ofisas uždaryta. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Flace 

Tel. REPubllc 78G8
» 1 » ' -i ' ' ,

TeL CANal 0257
Rea. teL: PROsnect 6659

DR. P. L ZALATŪRIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Artesian Av®. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p.

« IM O vai. vakarai.
1,1 ’ 1 įli ' ■ • ........... •a.iilfc i

TeL YARds 8146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-13; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKDčlDHAS
DANTI8TA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicaga
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Sožtadieniais 
Valandos: 8 — 8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus labos)

TeL MIDway 2880 Ohicago, Tll
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 ikr 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 VaL dienų

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TM...................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4294 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAŠ

4146 Archer Avenue
Ofiso Tai. LAFayette 3210 
Res. Tel. LAFayette 00»4 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 Vtk.; 
Penkt., Seitad. 8:30 iki 9:30 vak.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

tą

Kas myli savo tėvynę ir 
kovoja už jos laisvę — tas 
yra kilnus žmogus.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
EdvvaTd Lulis, 24 metų, 

sūnus Vilimo ir Onos Lulis, 
732 So. Jackson St. buvo 
parvykęs aplankyti savo 
brangius tėvelius, kurių jis 
labai išsilgo. Viešėjo 13 die
nų. Edvardas jau baigė 
“boot training” ir jo gru
pėj buvo išrinktas kaipo 
garbės vyras (honor man). 

į Jis randasi Camp Scott, ku
ri yra viena iš penkių di
džiausių U. S. Navai Train
ing Station, Farragut, Ida-
ho.

Edvardas yra baigęs šv. 
Baltramiejaus parapijos mo 
kyklą ir Waukegan High 
School. Jis labai mėgo spor
tą: baseball, basket bąli ir 
football. Grįžęs į stovyklą 
žada mokintis “motor ma- 
chinist”. Jo vienas brolis 
Willim gyvena Chicagoje, o 
viena sesuo guli ligoninėj. 
Edvardas buvo labai geras 
darbininkas ir visų lietuvių 
mylimas.

Sophie Kasilė mirė birže
lio 17 d. Šv. Teresės ligoni
nėj. Gyveno 310 So. Victory 
St. Sirgo 4 mėnesius. Paliko 
seną motinėlę, dvi seseris 
ir vieną brolį. Viena seserų 
gyvena California vai., o 
brolis yra U. S. M. Birželio 
9 d. jis išsiųstas ir motinė
lė bei seserys nežino kur, 
dėl to negalėjo duoti jam 
žinios apie sesers rmirtį. Lai
dotuvėms patarnavo Juozas 
Petroshius lietuvių geriau
sias laidotuvių direkt. Iš šv. 
Juozapo bažnyčios po gedu-

Lietuvoje stinga dra
bužiu, avalynių

Vokiečių generalinis ko
misariatas buvo sušaukęs 
Lietuvos agronomus. Komi
sariato valdininkas pareiš
kė, kad šiais metais “būti
nai” turįs būti padidintas li
nų ir ankštinių sėjos plotas. 
Be to, rudenį, irgi “būtinai”, 
reikią bent 25% visos dir
bamos žefnės skirti žiemi
niams javams. x

Pasak kito kalbėtojo, ūki
ninkams Stingą daug reik
menų, net drabužių ir ava
lynės; paramos iš Vokieti
jos esą galima laukti tiktai

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

lo pamaldų, nulydėta į šv.
Marijos kapines. Palaidota j ^į^ani kiekyje”. 
šalę savo vyro, kuris mirė 
prieš šešis metus. Nuliūdę: 
motinėlė, seserys ir brolis, 
dėkoja visiems, kurie atjau
tė juos liūdesio valandoje.

. M. Z.

Sužeistas kareivis pa
sakoja apie Altu kovas

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

Richard Rajūnas, sūnus 
Rajūn;, 822 Lincoln St., yra 
lakūnu Dėdės Šamo kariuo
menėje. Buvo parvykęs na
mo aplankyti savo tėvelius, 
brolius ir dėdes bei tetas. 
Prieš išvažiuodamas birže
lio 14 d. susituokė su Irene 
Morris, kurios tėvai gyvena 
2224 Harvey Avė., No. Chi- 
cago. Grįždamas į stovyklą 
ir žmoną išsivežė.

*• +

Felix Burba, gyvenąs 328 
McKinley Avė., anądien bu
vo pakabinęs drabužius ant 
kiemo. Vos įėjo į vidų, žiūri 
per langą — gi vagis ima 
jos drabužius. Pradėjus šau
kti, vagis pabėgo. Už kelių 
blokų numetė ir drabužius.

BENEDIKTAS MACIUS

Jau sukako vient metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą, brolj, Be
nediktą Mačių.

Netekome savo mylimo bir
želio 28 d, 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. I4ti ga lestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsi.

Mes, atmindami tą jo liūd
ną praslšaiinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias pirinad. liepos 5. d., 
1943 m., šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šios-* "pamaldose 
in kartu su mumis pa- imelsti 
už a. a. Benedikto sielą.

Nuliūdę
Seserys Ona Bružinskienė, 
Jos vyrus Viktorus Ir Mari

jona Zavetklenė, Giminės ir 
Draugai.

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rflfiies 
Namų Msterijolą Ui Dar žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardų Ir apžiūrėkite ata
kų ir aukštų rūftj LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viėkų, skiepų Ir (lėtų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

■ CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo I vai. ryto iki 1J vul. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet.

1

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

oiTvii pilnai {rengtoje dirbtuvėje.
PILNAI Pirmiau dirbome naujus rakandus, •

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

DAR TURIME DIDELĮ 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

r

Chicagietis kareivis Ches- 
ter Krzyzack, 28 metų am
žiaus, birželio 25 dieną, pa
pasakojo apie baisias kovas 
Attu saloje. Jis atvyko su 
pinnaisiais sužeistais karei
viais, pereitą penktadienį, į 
naują Baxter general ligo
ninę, Spokane, Wash., kur 
yra 1,500 lovų.

Jo koja yra sulaužyta, ir 
keliose vietose japonų kul
kos palietė. Krzyzack pasa
kė, jog jis gulėjo be pagal
bos foxhole, kai priešai ban
dė apsupti amerikiečių pozi
cijas.

“Jie įvykdė tris durtuvų 
užpuolimus ant mano drau
gu”! — pareiškė kareivis, — 
“bet priešas kiekvieną kartą 
buvo atmuštas. ‘Kol pasibai
gė atakos, tikrai ėmiau pra
kaituoti.”

Kitoje atakoje kareivis 
prisiglaudė prie žemės, kai 
aplink jį zvimbė kulkos.

“Kulka perėjo per mano 
šalmą”, — pasakė kareivis,

—ir pajutau kraują.”

Naciai šaukia vienuo
lius armijon

Fribourg, Šveicarija. —
Pranešama, jog Vokietijoje 
2,943 pranciškonai vienuo
liai yra pašaukti į karišką 
tarnybą.

Rūpinasi vaikais
Vokiečiai tėvai rūpinasi 

apsaugoti savo vaikus nuo 
nacizmo klaidų.

“DRAUGO"
DARBŲ SKYRIUS

•DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADYERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Te*. RANdolpta 9488I4M

HBnjp'" WANTED* — VYRAI ~

BUS B O Y S
Atsikreipkite I Colonnade kambarį. 

KDGEWATER BEACH HOTEL 
5846 Sheridan RA.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite 1 Tlmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL 

____________ 5346 Sheridan Rd.

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

DRAUGO RASTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ.

TEL. CANAL 8010,

INDU PLOVIKŲ 
BUS BOYS 
PORTERIŲ

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
MATYKIT MISS BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

HELP U'AATED — VYRAI

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

VYRŲ
Išmokti Prie 

LENGVO PUNCH 
PRESS 

OPERAVIMO
100% KARO DARBAI

ATYDA
MERGINOMS

IR
MOTERIMS

VISI NORI 
DARBININKŲ

BET
MES NORIM

JŪSŲ

HOiSMEN
Reikalingi dirbti privatiniame kliu- 
be. Atsišaukite

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St. 

STIPRIŲ VYRŲ
Reikia bieluoti popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet iki 11 vakare. 
76c j valandą.

TRANSO FNVELOPE OO.
3542 N. KimbalI Avė.

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

,A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branoh St.

(Divislon St. netoli Elston Avė.)

ATYDA VYRAMS
MUMS REIKIA PATYRUSIŲ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ
MOgTOGRAPH, (staiga, kuri Išdir
ba įrengimus krutamu paveikslu 
visuose teatruose po visa pasauli, 
reikalauja keletos patyrusiu vyru 
dirbti dieną ar nakti šiftaig. prie 
Drill presu, Bench, Engine ir Turret 
lathes. Hand ir Automatic Screw 
mašinų. ProfiHng ir Milling ma
šinų. Taipgi reikia patyrusių meka- 
niškų Assemblers.

Dabar Dėdė Šamas vartoja visą 
mūsų išdirbima. bet karui pasibai
gus mes vis dirbsim pilnu smarku
mu. Tadgi darbai kuriuos mes siū
lome šiandien tęsisi per ilgą laiką 
ateityje.

Mūsų Įstaigoj darbininkas labai 
įvertinamas ir viršininkai—kilę iš 
panrastu darbininku eilės yra drau
giški ir pagelbstantl žmonės.

Mokestis yra gera ir kelema su
lig patarimo pagerėiimn. Darbo 
savaitė 48 valandų, už 8 vai. mo
kama laikas ir pusė.

Ateikit ir pasikalbėkit su Mr. C. Lade
VYRŲ, 40 iki 55 metų senumo — 
Patyrimas pageidaujama, bet nerei
kalinga dirbti prie Proof presų. Ge
ra alga. laikas ir pu<~ė už virš 40 
valandų.Matykit Mr. Roth.

i. M. bunUscho, INC.
85 E. South, >Vatgr..ąt.

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 darbu Šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

MOTIOGRAPH 
4431 W. Lake St.

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

16 iki 50 metų senumo reikia Drie 
lengvų dirbtuvės darbų. Atsišau
kite į

MEYERCORD CO.
5339 W. Lake St.

TROKERIŲ IR PRIE 
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
Užtenkamai Viršlaikio 

Jei Norite
Pradinė rata 65c j vai. 97%c Į va
landą už viršlaikį. Dirbant kasdien 
be pertraukos gausit karo boną do
vanų.

NATIONAL CHEMlfATi CO. 
3617 S. May St.

Žymi skridikė tapo 
katalike ■

London.— Pauline Gower, 
pasižymėjusi skridikė, perė
jo į Katalikų Bažnyčią. Jom 
tėvai davė sutikimą, kad ji 
taptų katalike, tėvai yra ne- 
katalikai. Konvertitės tėvas, 
Robert Gower, yra parla
mento narys.

Rinkimai
Maine yra vienintelė vals

tybė, kurioje rinkimų nėra 
lapkričio mėnesį.

Sidabro valstybė
Nevada yra žinoma kaipo 

šalavijų krūmų ir sidabro 
valstybė.

SKELBKITE “DRAUGE”

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING fcO. 
5851 W. DICKENS 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.
8531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

Pertikrinkit šiuos Punktus:
★ NORS NAUDINGAS. PIR

MESNIS TAM PATYRIMAS 
NEREIKALINGA. JEI NO
RITE IŠMOKTI MAŠINISTO 
AMATA, MES JUS IŠMO- 
KINSIM.

★ TINKAMAS PRADINIS AT
LYGINIMAS LAIKE MOKI
NIMO SU ALGOS PAKĖLI
MU PAGAL VERTINIMĄ IR 
PRODUKCIJOS BONAI 
DUODAMI NORINTIEMS 
GABIAU MOKINTIS.

★ ŠEŠIOS DIENOS SAVAITĖ
JE; LAIKAS IR PUSE UŽ t 
ŠEŠTADIENIO DARBĄ.

★ ŠIAURVAKARINĖJE MIES
TO DALYJE; GERA TRAN- 
SPORTACIJA.

★ DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO IKI 
4 POPIET IR 4:30 POPIET 
IKI 1 RYTO.
EMPLOYMENT OFISAS

ATDšRAS NITO PIRMAD. IKI
ŠEŠTAD., 7:30 RYTO IKI 5 

POPIET.

CHICAGO
TRANSFORMER
CORPORATION

3501 W. ADDISON ST.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera. 
mokestis.
KROLI, BROS. 1801 S. Mlchigan

REIKIA
Skalbykloj Darbininkių

Feederg ir Folders skalbykloje 
dirbti privatiniam kliube. Atsišau
kite ■ '

UNION CLUB OF CHICAGO 
312 S. Federal St. 

MERGINOS
ITžsidirbkit $26 J savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILOAĘE AVE„,

________ BELMONT 4720________
OPERATORIŲ

Prie single needle mašinų. Gera pra
dinė mokestis, pastovūs darbai. 
Svarbioj pramonėj.

KROLI, BROTHERS 
1801 S. Mlchigan Avė.

JEI GALIT KVALIFIKUOT
MES IŠMOKI N SIM

JUMIS
GERAM AMATE

PRIE
NAUJŲ MAŠINŲ

SU
GERU MOKESČIU 
LAIKE MOKINIMO

MALONIOS DARBO 
SĄLYGOS

ŠIESCS VĖSUS 
DARBO KAMBARIAI

NAUJA DIRBTUVE

Gražūs Poilsio Kambariai

MODERNINES PRAUSYKLOS

CAFETERIA

Atostogos Apmokamos

SUŽEIDIMO, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Gyvasties Apdrauda Veltui

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

TOS DABAR DIRBANČIOS 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKITE

Employment Ofisas 
Męstern Blvd.

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

Sekmad. nuo 9 ryto iki 2 popiet.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

Prie karo darbų. Soldering, Assem- 
bling. 48 vai. savaitė'e. Laikas Ir 
pusė už virš 40 valandų.

UNITED MFG. CO.
6123 N. WeKtren Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ
Prie klijavimo ir išlankstymo ‘‘gift 
noveltles". Moderninė dienos-švie- 
sos dirbtuvė: 5 dienų savaitė, ge
ra mokestis. Pageidaujam tokias su 
patyrimu prie binderv. skūrlnbj iš
dirbinių ir baksu išdirblmo. SUPe- 
rlor 6076. — WRINMAN BROS., 
325 N. Wells, Merchandise Mart 
“L” Station.

MAŠINISTŲ
All-around maintenance mekanikų. 
Gera mokestis. Sheet metalo dirb
tuvė netoli Harvey. ’ 14600 S. 
PRINCETON AVĖ. Telefonas - 
INTEROCEAN 9611. Vakarais 
pirm 9 vai. šaukite DOLTON 1416.

PAPRASTŲ DARBININKŲ — vi
duj darbai. Patyrimas nereikalinga. 
Pradinė mokestis 60c į valandą.

CHAMPION TETULE 
FINISHINO CO.
2334 S. Kedvale

REIKALINGAS LINOTIPI8TAS
"Draugo'’ spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (secerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo vslandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

1334 Hn. Oakley Avė.. Olrago

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikta prie darbų lankstyti popleri 
nlus baksus. Reguliarls algos pakė 
llmas. Dieną Ir naktį šiftai. AtsMan 
klt aamenltkal nuo 1:30 ryto Iki I 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

,4

DIRBTUVES
DARBININKŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGA

Karo Darbai
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
Atsišaukit kasdien po 8 vai. ryto.

CHICAGO RAVVHIDE MFG. CO. 
1301 N. Elston Avė.

MEDŽIO DIRBĖJAI 
Reikalingi. Stitchers, Trimia-rs, Rip 
sawyers, Routers, Borlng maehlne 
hands. Gera mokeetis, pastovūs dar
bai. Atsišaukite į

K KOI 4, BROTHERS 
1801 S. Mlchigan Avė.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

GENERAL OFFICE 
TYPIST

Interesting detali clerical work. 
With pr with<out experience. Good 
wages. Paid vacation and holidays.

AMERICAN SPR1NG & WIRF, 
SPF.CIAI/TY CO.

822 N. Spaiildlng Avė.

PARDAVfiJŲ — MERGINŲ reikia 
— 16 Iki 50 metų. senumo. Dirbti 
pilną ar dalinį laiką. Gera minl- 
mum alga pradžioje. Atsišaukite į

NEISNF.R BROS., INO.
V 1343 Mllwaukee Avė.

COUNTER CAFETERIA PARDA
VĖJŲ — MERGINŲ reikia. Gera 
pradinė mokestis. Patyrimas nerei
kalinga. lengvi, patogūs darbai.

NEISNFTR BROS.. INC.
1343 Mllwaukee Avė.

TARNAITES IR 
VALYMUI MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. Pa
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:80 ryto Iki 4:10 popiet 
Pradinė mokestis $72.00 su pakė
limu po trumpos tarnystės. Atsi
šaukit prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL 
826 S. Wabash

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popleri* 
nlus baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:10 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VEITERKŲ
REIKIA

Gera Mokestis 
Valgis Duodamas 

Naktį ir Dieną šiftai 
Uniformos Duodamos 

Ir Išvalomos 
MATYKIT MI88 BITTNER

FRED HARVEY
Lunchroom Union Station

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

PRIVATŪS ŽMONfiS PARDUOS t 
$2,500, (ar išmokėjimo sąlygomis 
viso meto gyvenimui 5 kambarį 
medžio namą prie Fox upės, vien 
mailė , pietus nuo McHenry. Vai 
duo, gesas, elektra, viduj toileta 
maudyklė, pilnai įrengta. Didel 
stiklais apdengtas porčius, gera 
džius, Medžiais apaugęs lotas. R< 
šyklte: H. P. GRO8R, Addlson Ll 
ne, lAke Catlicrine, Antlooh, BĮ

NAMAS PARSIDUODA—Mūrinis 
aukštų 3 fletai po 6 kambariui 
Užpakalyje mūro’ cottage 3 kan 
>ariųi Atneša $100 J mėnes rendo 
Kaina $8,000. Kreipkltės:

2302 S. LEAVTTT ST., 
8EF.LEY 5387.

Perdidelis savęs vertln 
mas visuomet veda prl 
brutaliausio egoizmo.

Jei kelias į Dievą tikra 
siela jaučiasi patenkint 

laiminga, nebijo skausmų i 
neieško Dievo, nes j) tu
savyje. (VI. Putvys). 

PIRKITE KARO BONUS
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraKname, Jei ne
prašoma Ui padaryti ir neprisiunčlama tam tikslui palto lenkių. 
Redakcija pasilaiko sau teisę Uisytl ir trumpiau visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuoii&ros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos lsikraštm ne* 
dedamos.

Entered ae second-Class Matter March 3L 1916 at Chlcngp, U
Vnder the Act of March 3, 1679.

Lietuvaitės ir kare pastangos
Per visą būsimą savaitę Chicagoj, tautinių grupių 

tarpe, bus vedama, inteosyvė kampanija,-kad gauti ke
letą tūkstančių moterų ir merginų kandidatėmis į 
WAAC’S — W<xnen’s Army Auxiliary Corps.

Yra kreipiandasi ir į lietuvaites. Norima, kąd ir jų 
gausingesnių skaičius atsirastų. Ir, neabejojame, atsi
ras, nes lietuvaitės, kaip visiems žinoma, puikiai de
dasi prie Amerikos karo pastangų. Ne viena jau įsto
jo į virš minėtą armijos dalinį; daug jų tarnauja slau
gėmis .(norsėmis); tūkstančiai padeda Amerikos Rau
donojo Kryžiaus darbus dirbti; pardavinėja U. S. ka
ro bonus; tūkstančiai dirba karo pramonėse.

Tačiau būt gražu ir naudinga, jei šiomis dienomis 
atsirastų gausingesnis lietuvaičių skaičius Chieagoje, 
kurios vienu kartu įstotų į WAAC’s ir vienu kartu su 
įspūdingomis iškilmėmis būtų prisaikdintos. Tos iš
kilmės galėtų būti, ar Vytauto parke jaunimo dieną 
(Liepos 4-tą), ar prie Dariaus-Girėno paminklo, mi
nint šių dviejų sparnuotų lietuvių žygio ir jų tragingo 
žuvimo dešimtmetį. Mergaitės ir moterys armijon pri
imamos nuo 21 iki 44 metų amžiaus.

Ligšiol visose karo pastangose lietuviai jiems pa
skirtą kvotą su kaupu išpildo. Manome, kad nekitaip 
bus ir šiame reikale. Kiek kartų Amerika mus šaukė 
dirbti ir aukotis, ėjome, dirbome ir aukojomės. Ypač 

didelio pasiaukojimo reikia dabar, nes baisūs prie
šai yra užpuolę mūsų kraštą. Mūsų sūnūs ir broliai 
kraują lieja karo frontuosč. Jie laukia savo sesučių 
pagalbos greičiau priešą sutriuškinti, pavojų Ameri
kos saugumui pašalinti ir diktatorių pavergtas tau
tas išlaisvinti.

Atsisveikiname su seniausiu laikraštininku
Petras Tumasonis vakar 

suredagavo paskutinį (pir
mąjį) mūsų dienraščio pus
lapį. kurį jis redagavo per 
dvidešimts septynerius me
tus. Vakare mes, “Draugo” 
redakcijos ir administraci
jos personalo nariai, jaukia
me subuvime atsisveikino
me su lietuvių žurnalistų 
veteranu, palinkėdami jam 
geriausio pasisekimo naujo- 
se gyvenimo apystovose — 

^Ū^yjė ir paprašydami, kad 
;jis vis tik su dienraščiu vi
sai nėateiskirtų, bet pasilik
tų jo bendradarbiu.

Dienraščio “Draugo” vadovybė nenorėjo priimti p. 
Tumasonio atsistatydinimą, nes jis yra nelengvai pa
mainomas spaudos darbininkas. Jo pnnktMa.lu.wiaa, 
gebėjimas greitai surankioti ir parašyti pasaulio vė
liausias žinias, vadovybės bbvo giliai vertinamas.

Bet jis pasižymėjo ne tik greitu ir vykusiu žinių ra
šymu. Nemažai parašydavo ir vertingų straipsnių. 

SPAUDAI DIRBO PER 46 METUS

Laikraštininko darbą P. Tumasonis pradėjo dirbti 
prieš 46 metus. Dar tebetarnaudamas rusų kariuome
ne (Liepojoje) pradėjo leisti jaunimui ranka rašomą 
laikraštuką “Katalikas”. Jį leido per pora metų <1897- 
1898 m.).

Kai 1901 metais atvyko į Ameriką, kun. V. Varna- 
giris jį pakvietė redaguoti “žvaigždę”, prie kurios iš
buvo iki 1904 metų. Nuo 1904 m. iki 1916 metų p. Tu
masonis redagavo Chieagoje Tananevičių leidžiamą 
“Kataliką”, kuris iki 1914 m. buvo savaitraščiu, o vė
liau dienraščiu.

AUTORIUS DAUGELIO KNYGŲ

Redaguodamas “Kataliką”, jis parašė ir visą eilę 
knygų, kurias išleido Tananevičių spaustuvė. Tarp jų 
pažymėtinos: “Chrestomatija” (1904 m. išleista 1-ma 
dalis, 1906 m. — antra, 1908 m. — trečia), “Užkeik
tas Urvas”, “Apie Rūkymą”, “Ciesorius Domicijonas”, 
“Katorga”, “Maldos Galybė”, “Mylėk Artimą", ‘'Vė
jinis Malūnas”, “Pūsčios Dvasia”, “Dangus”, “Trys 
Keleiviai”. Visi šie veikalai, išskyrus Chrestomatiją, y- 
ra vertimai iš kitų kalbų. Po raštais pasirašydavo P. B. 
(Petras Brandukas).

27 METAI PRIE “DRAUGO“

Į “Draugo” redakciją P. Tumasonis buvo pakviestas 
1916 metais. Dirbdamas iki vakar dienos (per 27 me
tus), ir punktualumu, kaip jau minėjome, ir darbštu
mu puikų rekordą padarė. Per tą ilgą laikotarpį tik 
keletą dienų į redakciją neatvyko. Nuo redaktoriaus 
pareigų, prie kurių jis buvo prisirišęs nuo jaunų dienų, 
tik labai rimtos priežastys tesulaikydavo. Tuo būdu 
jis ne tik savo gabumais, bet ir nepaprastu uolumu 
ir savo kolegų ir dienraščio leidėjų pagarbos ir dėkin
gumo užsipelnė.

Petras Tumasonis gimė 1875 m. rugipiūčio 23 d. Lap
siu kaime, Seirijų vai., Alytaus apskrity. Chieagon at
vykęs susipažino su Marijona Smalenskiūte ir ją vedė. 
Išaugino keturis sūnus ir dvi dukteris.

Jjienraštis “Draugas”, atsisveikindamas su savo iš- 
tikimuoju žurnalistu, linki jam, Amerikos Hetuvių spau
dos veteranui, dar daug metų pagyventi Ir pasidžiaugti 
u avo sunkaus laikraštininko darbo vaisiais.

Spauda kelia aktualu klausimą
Lietuvių laikraščiai vis plačiau rašo apie reikalą 

sušaukti Amerikos lietuvių seimą ar konferenciją. Veik 
visi laikraščiai šiam reikalui pritaria. Pritariame jam 
ir mes. Plačiau savo nuomonę pareikšime po to, kai 
Amerikos Lityųvųą Tgryba vjęnaip ar kitaip pasisakys 
keliamos konferencijps Šaukimo klausimu. ,

Kad pasisakyti seimo ar konferencijas (nesvarbu 
vardas) klausimu, reikia nuodugniai išaiškinti visą^ei- 
lę svarbių dalykų; numatyti susisiekimo galimumus, 
paruošti planą, nurodyti tikslą ir t.t. Mes dėl to ma
nom, kad iniciatyva ir planavimas priklauso Amerikos 
Lietuvių Tarybai, kuri, mūsų žiniomis, tuo Jjah rimtai 
rūpinasi. Kai ji tars savo žodį, tuomet bus apie ką 
rašyti. Tuo tarpu rašyti apie seimą ir net ginčytis 
neapsimoka, nes neturime rimto pagrindo.

Tyla prieš audrą
Sąj/ungininkai paskutinėmis dienomis didelių smū

gių uždavė priešams lėktuvais bombarduodami jų ka
ro pramonės ir susisiekimo centrus. Tačiau kitokių 
žygių nepradėta. Naciai su fašistais taip pat neima 
iniciatyvos. Jų pozicijose tyla.

Toji tyla gali būti prieš audrą. Jie gali reikšti, kad 
jungtinės tautos daro prisirengimus invazijai į konti- 
nentalinę Europą. Priešai tą nujausdami, stiprinasi 
savo gynimosi pozicijose. Esą jie tam tikslui siaurina 
frontą. Balkanuose laiko netoli pusantro milijono ka
riuomenė*. Dėl to ir Sovietų Rusijos fronte neprade
da ofensyvos.

-Tyla. Bet atmosferoj pilna sprogstamos medžiagos. 
Tai reiškia artinantis didelei audrai, lemiamiems mū
šiams.

didžioji 900 puslapių kny
ga, kurią išleido NCWC, ar- 
kivysk.upui Samuel A. 
Stritch vadovaujant, spau
dos kritikų labai palankiai 
yra sutinkama.

Šioj knygoj, kaip jau pir
miau rašėme, yra sudėti 
penkių popiežių (Leono XIII, 
Pijaus X, Benedikto XV, Pi
jaus XI ir Pijaus XII) tai
kos planai, jų išsireiškimai 
apie taiką, enciklikos ir pa
daryti žygiai dėl taikos. '

Prie popiežių taikai dar
bų yra pridėti atitinkami pa
aiškinimai.

Kas domisi pastovia ir 
teisinga pasaulio taika, šioj 
knygoj ras nepaprastai ver
tingos medžiagos.

Popiežius Pi jas XII skelb
damas taikos planus, pabrė
žė, kad būtų didžiausia tra
gedija, jei būtų prileistos 
valstybės prie trečio pasau
linio karo.

Kad apsaugoti žmonių ra
sę nuo tos nelaimės, svar
bu, sako popiežius, su di
džiausiu nuoširdumu ir tei
singumu eiti prie progresy
vaus apsiginklavimo apri- 
bavimo.

•
Pirmojo pasaulinio karo 

metu popiežius Benediktai 
XV-tasis pats pirmas iškė
lė visų pasaulio tautų są
jungos reikalą.

“Yra labai pageidautina, 
kid visos valstybės, pade
dant į šalį tautinį įtarimą, 
susijungtų vienon lygon, ar 
kokion tautų šeimon su 
tikslų išlaikyti savo nepri
klausomybę ir saugoti vi
sos žmonijos tvarką.

Tai Benedikto XV žodžiai.
Popiežių Pijus X-tas kal

ba apie sutarčių svarbumą.
Jis pastebi, kad bendras 

tautų saugumas santykiuo
se vienos su kitoms pareina
svarbiausia, nuo nesulaužo-.

I SPAUDOS APŽVALGA
J

Ką ji galėtą duoti...
Rusų kariai puikiai ginasi nuo užpuolikų nacių. Dėl 

to jiems visi kreditą duoda ir juos sveikina dviejų me
tų karo su vokiečiais sukakties proga. Rusų bolševi
kiškoji politika visai kitas reikalas. Jos pasaulis kra
tosi ir kratysi*. Ji nieko gero į pokarinį pasaulio gy
venimą negali įnešti. Visai teisingai apie tai rašo Bos
tono katalikų laikraštis “Pilot” (“Darbininko” verti
mas):

“Yra neužginčyjamas faktas, kad didelis skaičius
Amerikos piliečių negali įžiūrėti, ką Rusija galėtų 
duoti “pastovios taikos įvykdymui”. Ko kas neturi, 
to ir kitam negali duoti. Jei demokratija, tiksliausioj 
to žodžio prasmėj, yra žmonių valdžia tų pačių žmo
nių gerovei, tai Rusija tokios demokratijos neturi. 
Ten žmonės yra bebalsiai. Nėra ten spaudos laisvės. 
Visos mokyklos tai sovietinio skiepinimo centrai. Ten 
darbininkas nėra laisvas; kadangi valdžia yra vienin- 
tėlis darbdavys, tai joks streikas neįmanomas. Gal 
būt, kad žmonės ten patenkinti savo pančiais. Gal 
būt, kad jie ir proteetuot nenorėtų, jei ir galėtų. Bet 
visa svarba tame, kad jie nėra laisvi. Ten nėra nė 

mažiausios demokratijos, tikslioj to Žodžio prasmėj...

mo ištikimumo ir švento ger 
bimo tarptautinių sutarčių.

Aišku.
Visi karai dažniausiai pa

reina nuo to, kad valstybės 
pradeda laužyti sutartis.

(Nukelta į 6 pusi.)

Po svietą pasidairius
Binghampton’o, N. Y., lie

tuviški tavorščiai birželio 26 
d. celebravo užkandžiauda
mi dviejų metų sukaktuves 
nuo Hitlerio užpuolimo ant 
Sov. Sąjungos.

Užklausus tų celebracijų 
rengėjų, kodėl jie necelebra- 
vo užkandžiaudami sukak
ties japonų* užpuolimo ant 
Pearl Harbor vienas jų at- 
sakė:

—Ką tu tinkini. Mes — 
čia jis turėjo ant mįslės Sov. 
Rusiją — su japonais esa
me tavorščiai. Aną dien net 
Amerikos gaizetose buvo 
pranešta iš Maskvos, kad 
ten japonų ambasadorius su 
Molotovu net visą valandą 
slaptai šnekėjosi. O ar žinai, 
ką jie ten šnekėjo? Cele- 
bruoti prieš japonus mums, 
bolševikams, būtų nusikalti
mas Sov. Rusijai.’*

Pp tautininkų įvykusios 
Bruklyne konferencijos, ei- 
cilistų “Naujoji Gadynė” 
parašė:

“Nuo ugnies, karo, maro, 
pavietrės ir nuo tokių tauti
ninkų.”

Tautininkų “Vienybė” sa
ko, jog tos gadynės admi
nistratorius šitaip parašė, 
matyt, pamiršęs, kad dauge
lis toje konferencijoj daly
vavusių tautininkų yra 
“Naujos Gadynės” skaityto
ji- ! i *; <4

Mano delnas, tavorščiai, 
rodo Strazdą esant rait. Juk 
jei kuris skaito “Naująją 
Gadynę” ir sakosi esąs tau
tininkas, tai tikrai nuo pa
vietrės, maro ir nuo tokio 
tautininko.

Pranešama, kad Dies Ko
mitetas imsis tirti Amerikoj 
rasinį nerimą ir jo priežas
tis. Tuo tarpu Amerikos bol
ševikai visokiomis “taikos” 
konferencijomis reikalauja, 
kad tasai komitetas būtų 
panaikintas.

f

Vaiug tokių rokundų išei
tų, kad rasinis nerimas bol
ševikams būtų lyg duona 
storai sviestu aptepta. Ir nė
ra d>vų. Kur jūs matėt, kad 
bolševikai apsieitų be neri
mų, revoliucijų? Bolševikai 
tik ir yra tam, kad kelti ne
rimus, revoliucijas.

Jonas Vyraitis yra labai 
didelis dainos-muzikos meno 
mėgėjas. Aną dien vienam 
draugų susirinkime viešai 
pareiškė:

— Už laimingiausias savo 
gyvenime valandas aš turiu 
būti dėkingas dainai ir mu
zikai.

— Tikrai laimingas esi 
galėdamas dalyvauti visuose 
koncertuose ir operose, — 
pastebėjo vienas draugų.

— Ką tamsta kalbi? Ne 
aš, bet mano žmona nuola
tos dalyvauja koncertuose 
ir operose.

iįr y'* V Ab:. ?*»<*>/*-I* U,i senovejebuta
Philadelphia, Pa. — Atsi

lankiau vieno lietuvio na- 
muosna šv. Jurgio parapi
joj. Jo adresą gavau iš 
“žvaigždės”., redakcijos. Pa
spaudžiau elektrikinį skam
butį. Atidaro duris tas pats, 
kurio ieškojau. Einava į vi
dų. Viduj nuostaba akis 
man iš kaktos kone išvarė. 
Apie didelį virtuvėje stalą 
(mat, šalta diena, tai visi 
apie pečių susispietę) pri
krauto lietuviškų ir angliš
kų laikraščių susėdę keturi 
vyrai. Vieni skaito, kiti ra
šo, tartum kokioje mokyk
loje. Man atėjus, žinoma, 
pertraukė savo darbus ir 
prasdėjo šnekos. Apie kągi? 
Nugi, ką laikraščiuose iš
skaitė (“ž.” 1910).

(Dabar daugelyje vietų 
kaip vienon stubon keturi 
vyrai susirenka, tai penktas 
būna alaus “Magdė” (pus- 
galionis), šeštas — pynaklis 
ir t. t.)

IR MULAI SKRENDA

“Dra.U<a»" Acmt pnottMr-ihL v ’ *• •• '• 'y * 1

Ir mulai šiame kare svarbią dalį atlieka. Jie vežami iš Amerikos į karo frontus į- 
vairiems darbams dirbti. Vaizduojama kaip mulai suvaromi į transportinius lėktuvus. 
Mulai bus vežami kur nors New Guinea ir bus naudojami perkelti reikmenis alijan- 
tams stumiantis į japonų užimtas pozicijas.

<
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Vokiečiai kerta 
Lietuvos mišką

vengti. Tokie būsią griežtai 
baudžiami.

Lietuvos ūkininkai 
mažina gyvulių skaičių

“Kauener Zeitung” (11.20) 
paskelbė kažkokio Muesse, 
vokiečių generalinio komi
sariato miškų skyriaus ve
dėjo, straipsnį. Autorius at
virai rašo, kad, šalia kuro, Į šariato žemės ūkio patarėjo 
Lietuvos miškų medžiai esą Froelicho straipsnį apie Lie- 
nau Jojami Vokietijos karo tuvos gyvulių ūkį. Autorius 
reikalams, būtent, sprogsta- išveda, kad į tą ūkį reikią 
majai medžiagai gaminti, kreipti “daugiau dėmesio”. 
Be to, miškas esąs išveža- Pasak jo, “gerinant” gyvu
mas Vokietijon celiulozinei lių ūkį, pasidarę neišvengia- 
vilnai gaminti ir kasyklų ma, kad gyvulių skaičius

“Kauener Zeitung” pa
skelbė vokiečių gen. komi-

reikalams.

Nuo vasario 15 d. iki pa

Lietuvoje turėsiąs sumažėti. 

Jau anksčiau buvome ga-
laukų darbų pra

džios visi ūkininkai turį pri-
vasario

valomai dalyvauti 
transporte. Esanti 
apecialinė kontrolės

miško i 
įvesta 
siste-

vę žinių, kad Lietuves ūki
ninkai patys mažina gyvulių 
skaičių, nes vis vien iš jų ne
turi naudos, o tik padidina 
sau prievoles. Be to, ūkinin
kai neturi pakankamai dar-

ma, kad “tinginiai ir apsilei- Įbininkų gyvuliams prižiūrė- 
dėliai” negalėtų prievolės ti. ,

APARIA PUPELES

“ Draugas” Acme photo

Wilson Lowe, farmeris netoli Salisbury, Md., ,aparia 35 akerius pupelių. Farmeris 
kvietė savanorius, kurie surinktų pupeles, bet tik vienas atsirado.

Lietuvos vyskupų protestas
■ w

RIMTIES VALANDĖLEI
Dievas taip numylėjo pa-^ nevartojau šiandien muilo 

šaulį, kad siuntė savo vie- prausdamas iš ryto — esmi 
natinį Sūnų grąžinti mums kaltas, kad atėmiau kam 
teisę jieiti dangaus karalys- nors uždarbį, priverčiau jį 
tėn. Kristus taip pamilo nu- badą kęsti.

Prekes, Kurias yra Sunku Gauti, 
Čionai Rasit!

IŠPARDAVIMAS
Rakandų, Rankinių fehikrodėlių, Deimanto Žiedų, Elektrinių Dul
kių, Valytuvų, Springsų, Ma.rasfj, Sofų, Gasinių ir Anglinių Pečių, 
Kombinacijų Pečių su Ganu ir sn Anglimis, Gerų Parlor Setų, 
Karpetų, Daining Room Setų, Lietuviškų Rekordų, Kaldrų, Blan- 
ketų, Klijonkių 4 jardų pločio, Geros Maliavos.
6 Tūbų Philco Radijas gražiame kabinete, naujos radijos, ku

rioms nereikia nei dratų prijungti ............................ $69.50
8 Tūbų Philco Chair Side Radio, 1943 metų modelis .... $89.50 
Radijos su fonografu, kurios automatiškai pačios permaino re

kordus, su deimantinėmis adatomis, kurių nereikia mainyti, 
už ........ ..............................................................$149.50 iki $450.00

Zenith 12 tūbų, 1943 Radija su F. M., už .......................  $149.50
17 tabu Meisner Radija už ................................................. $129.50
16 tūbų Radija gražiame kabinete už ................................ $135.50
Zenith 9 tūbų Consoles, ......................................................... $72.50
Crosley, 10 tūbų F. M. Console ......................................... $149.50
Philco 11 tūbų Console,.Remote Control ....<................... $89.50
Gvarantnotos perdirbtos radijos Consolese po................... $24.50
Rankiniai Laikrodėliai po ......................................................... $1K95
Militariški, rankiniai laikrodėliai, vyriški ir moteriški po $14.95
Waterproof Rankiniai Laikrodėliai po ............................ $29.50
Bulovą Ir Elgtn Laikrodėliai po .......................... .. $24.95 ir auk.
Auksinės Rašomos Plunksnos po ............................................. $2.10

Didelis pasirinkimas deimantinių ir auksinių žiedų, Gintaro
Karolių, Sidabrinių šaukštų, ir Peilių, Rogers.
8 milimetrų Eastman Movie Camcra ................................ $49.50
16 milimetrų Eastman Movie Camera su skūriniu kcisu $99.50 
16 milimetrų Eastman Movie Projector $112.00
8 milimetrų Eastman Movie Projector ............................ $55.00

Auksiniai Žiedai ir Laikrodėliai išmainomi, perdirbami ant 
užsakymo.
Ledinis Šaldytuvas “Coolerator” atrodo gražiai, padarytas, už

laiko ledą ilgai, maistas negenda. Galima vėliau padaryti 
elektripiu....... ........................... '.............................................. $69.50

ĮSIGYKITE ŽIEMINĮ PEČIŲ DABAR, ŠIĄ SAVAITE.
Coles Hot Blast Pečius už ................................................. $19.50
Percelain Moore’s Circulating Heatcrs $59.50, $99.50, $119.50
Gas Range Victor už ............................................................. $59.50
Bungalow Gas ir Coal Pečiai po ......................................... $119.59
Origtnal 4 su gazu, 4 su anglims Skylės už................... $159.59
Moore’s su gazu ir anglimis po ............................ $199.50 ir auk.

BEDDING SKYRIUJE:
Kruti coli springsai po ........................................ $8.95 ir $11.95
Geri Vatiniai Matrosai po................................ $164)9 ir po $19.50
Patys geriausi springsai ir vatiniai matrosai po ........... $89.50
Vaikams Lovelės po $15.00. Vaikų lovelėms matrasai po $3.75

Sudriko milžiniškas stakas rakandų, užpirktų tuokart, kada 
išdirbėjai turėjo laiko padaryti, dabar išparduodama sutaupant 
iki 40 nuoš. Jums apsimokės ir iš toliau atvažiuoti.
175 Parlor Setai, drūtai padirbti iš gero gražaus materijolo,

gvarantuoti 10 metų, po.... $88.50, $124.50 ir po $195.00.
Už seną Parlor Setą duodame nuolaidą. Taipgi jūsų parlor 

setą perdirbame pigiai. Užvalkalai — Slip Covers Parlor Setams
15oVsmotų Bedroom Setų po .................... $89.50 ir po $145.00
95 7-šmotai Dinfcig Room Seai po .................................... $99.56
125 5-šmotai Dinettes po ................................ $39.56 Ir $69.50
Didelės Sofos, Studio Couehes po .................................... $42.50
9x12 Linoleum po ............................................. $3.95 ir po $5.95
4 jardų platumo Linolejos po ......................................... 89c jardui
Paprastos llnolejos po ..................................................... 32c jardui
9x12 Marvell Carpets po ................................. ........... .... $19.50

Parduodama lengvais išmokėjimais

Jos F. Budrik
INCORPORATED

3241 So. Halsted St.
ant S lotų, 3 aukštai, viskas po vienu s.ogu,

Baitas nuosavas namas.

CALumet 7237

BUDRIKO ANNEX KRAUTUVE. 
3409 S. Halsted St

tymia Radio Programai leidžiami Bodriko:
WCFL 1000 k. Sekmadienio vakarais 9 valandą. 
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio vakarais 7 valandą.

prieš nacius
(Užbaiga)

Jaunuolių gabenimas 
į Vokietiją

3. Mus skaudžiai paliečia 
sumanymas reikalauti, kad 
Lietuvos abiturientai (bai
gusieji aukštesnes mokyk
las) atlikinėtų darbo prie
volę ne Lietuvoje, o kur ki
tur, be savo gimdytojų bud
rios globos, be religinės ir 
dorovinės pagalbos, kurios 
savo amžiuje jie taip labai 
reikalingi. Dar skaudesnis 
dalykas būtų siųsti kur nors 
iš savo krašto darbo prie
volei mergaites. Tokia tvar
ka jų sveikatai ir dvasinei 
gerovei atsilieptų dar skau
džiau, negu berniukams. Tų 
jaunuolių išsiuntimas svetur 
būtų lygus pažeidimui gim
dytojų teisės globoti savo 
vaikus. Pasakydami šias 
mintis, mes išreiškiame ne 
tik savo, bet ir šio jaunimo 
gimdytojų visuotiną nerimą 
ir susirūpinimą. Lietuvos tė 
vai ir dabar negali užmiršti 
to būdo, kuris buvo pavar
totas verbuojant į talką ne
pilnamečius jaunuolius deg
tine, tabaku ir kt. Visa Lie
tuvos visuomenė, ir mes, e- 
same įsitikinę, kad visi tie 
jaunuoliai ir jaunuolės dar
bo prievolę gali atlikti savo 
krašte.

• *

Dėl Teologijos Fakulteto 
ir universitetų

4. Vyskupų konferencija 
buvo supažindinta su Teo
logijos Fakulteto praėjusių 
1941-1942 studijų metų ei
ga. Tuo susirūpinę vysku
pai konstatavo, kad ištisus 
mokslo metus šio fakulteto

ra luomo ir asmens, kuris 
nesisielotų jų klestėjimu. 
Kiekvienam atrodo, kad ne 
tik lietuvių tauta, bet ir vi
si tinkintieji lietuvių tautai 

darbus buvo kliudomas. Ne- gero turėtų šių universitetų 
paisant oficialių ar pak?r-, veikimą remti.
totinų pažadų leisti lietu-!
viams švietimo srityje visai mokyklų reikalai

sidėjėlius, kad norėdamas 
būti nuolatine pagalba, į- 
steigė dvenčiausį Sakramen 
tą, kuriame apsigyveno su 
visa dievystės pilnybe. Štai 
suglaustai, Devintinių šven
tės prasmė — pagerbti Kris 
taus pasiaukavimą žmonių 
naudai altoriaus sakramen
te.

Meilė, atsižadėjimas, gai
lestingumas, puošė pirmųjų 
krikščionių gyvenimo die
nas. Dabar, pasaulinis ka
ras, vieni kitus žudo, varg
stančiam arba. alkanam ne
labai kas nori padėti, o prie 
šui, pasiruošę užnerti kilpą 
ant kaklo. Atmaina gan di
delė. ; į J

Šią savaitę Detroite pasi
reiškė kaip karštas gali bū
ti dviejų rasių susikirtimas. 
Minios įtūžimas, nesuvaldo-

Netiesioginiai tiktai ri
šant visus įvykius kartu, 
juos pindami per amžius, 
vietas, žmones, galima sa
kyti mūsų veiksmai pada
ro įtakos kitiems, šie dar 
kitiems; galutinai Jono ar 
Marės gailestingumo darbas 
ar stoka atverčia arba at-ž
vers kokį indijoną prie ti
kėjimo arba ką papiktins.

' i-.
Įvairūs netobulumai ryš

kiau nušviečia neišdildomą 
širdies palinkimą tikros ra
mybės, laimės, taikos. Kas
dieninės skriaudos pabrėžia 
patį faktą — nežiūrint kiek 
bandoma, visur ir visada 
žmogus esti žmogumi, iš
krypsta, tolsta nuo doros ir 
įstatymų kelio.

Devintinių šventė karto
ja mintį — Kristus, Dievo

ma neapykanta dėl kokios Sūnus, Švenči&usiame Sakra

autonomiškai tvarkytis, Te
ologijos Fakultetas sutinka

5. Prasidėjus mokslo me
tams, Lietuvos vyskupams

sunkumų, kurių dar iki šio- paaiškėjo, kad gimnazijose 
lei nėra pavykę pašalinti, yri uždrausti religiniai bū- 
Rakartotinai prisimindami, reliai. Jeigu kitų objektų 
kad Kauno V. D. universi- būreliuose leidžiama moks- 
tete nuo pat jo įsikūrimo leiviui pagilinti mėgstamą 
pradžios Teologijos Fakul- j mokslo sritį, tai tuo labiau 
tetas Konkordato ir Lietui- jaunimas turėtų rasti ne- 
vos įstatymų yra garantuo t mažiau galimumo religiniuo 
ta šio universiteto dalis, Lie- ae būreliuose pagilinti reli- 
tiuvos vyskupai pareiškia,' gįnį žinojimą ir dori vinį iš- 
kad jie, remdamiesi ir tei-' siauklėjimą. ŠLame nelygia- 
sine būkle, iy(,.Lįetuvos ka- mę tikybos objekte trakta- 
balikų reikalais, negali Teo- vime su kitomis dišciplino- 
logijos Fakulteto teisinio mis, jaunimas, jų gimdyto-1 
charakterio keisti ir jo at- jaį įr visa katalikiškoji vi-
sižadėti.

nors mažai kam žinomos 
skriaudos, 28 asmenys iš 
gyvųjų eilės išbraukti. Kas 
kaltas?

Keistas vieno asmens pa
aiškinimas — “Mes visi kal
ti, nes, trūksta artimo mei
lės”. Paaiškinimas toks pla
tus o pritaikomi asmens, ku
riems primetama kaltė — 
visi gyvieji. Tikra nesąmo
nė taip kalbėti. Išvada pla
tesnė už teigimus. Jeigu aš' kai.

mente visiems prieinamas. 
Jeigu norime pagalbos kvies 
kime Jį mūsų širdysna, kad 
pažeista prigimtis nepasi
duotų kiekvienai pagundai 
arba viliojimui kenksmin
gam pačiam žmogui.

A.B.C.J.

Kaip tu elgiesi su save se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai-

auomenė įžiūri tikybos var
gia pačia proga mes at- *3™*. kuriam ji yra jautri j Į 

aimename ir Lietuvos uni- P° bolševikų režimo pergy- 
versitetų reikalą. Kauno ir, venimo.
Vilniaus universitetai yra Spaudos reikalai

6. Nuo pat bolševikų iš'
vienas iš didžiausių lietuvių 
tautos laisvo gyvenimo kul
tūrinių laimėjimų. Užtat ne- 
nustabu, kad Lietuvoje nė-

Lietuvos išėjimo yra daro- 

(Nukelta į 6 pusi.)

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. 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 beužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visa 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančia adresu:

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

STATYBAI — BKMONTAVDfUl ARBA RKFINANAAVUfUl " •

ant Lengvų Mėnesinių Iimokftiimų I
PROGĄPANAYTDOUTR 

SI

TAPKITE nNANŠfNIAi KEPB«LAU«i5wrT
TAUPYKTTB Įstaigoje. Jūsų Indčitaf
Jam! ir Ugi $5.000.00 apdrausti per Federol 
•urane* Corporation. Mokame 3%. JOaų 
ml ant pareikalavimo.
41CN1AIM1A IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANHTNR ĮSTAIGA 

- 46 Metai keL minga Patamarian I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
S29S SO. BALSTKD 81

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų ■

Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $16.66 VERTĖS, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikyba I tomas, Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu j Dievą Tėvą.
Parašė VyBk. P. BftČys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kabia .................................................  $1.00

2. Mene Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. G 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ............. ........................... ................. $3.00

8. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................................................................................ $1.3<

4. Kristaus Patarimų Kodais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pūsi. Gerais aptaisais. Kakta ........................ $1.06

5. Sielos Takai Tobutybėn. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. 1. U. Ši knyga yra tęsinys knygos 
"Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kama .................... ........................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Anstraliją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žcmėiapu. Grašiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kama .........j................................................... ................. $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. VVaggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaKa. Tmka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kama ........................ .................. ........................ 56c

6. Išpažinties Paslaptis. J. špilmaan'sa. Vertė B. Kadai
tis. įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
nors jisai žino tikrą žmotngžud}, bet išpažinties 
pasmerktas ui žmogžudystę negali Mmteiskiti, 
paslaptis nelMdšla jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

B. švenč. šezans širdies ftntrontaaoija. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Grašiai išleista 
maldų knygelė sn Litanija Ir visomis maldomis, 
prie avė. Jenaus štrdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 86c

Užsakymu* dulkite Šiuo adresu:

"DRAUGAS"
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Lietuvos vyskupą pro
testas prieš nacius

(Atkelta nuo 5 pusi.)
mi pakartotini žygiai atgau
ti katalikams nors minimu
mą jų turėtos gausios spau
dos. Su laikinąja Lietuvos 
vyriausybe ir su karine Rei
cho vyriausybe buvo jau su
sitarta. Pasikeitus Lietuvo
je valdžiai, šis klausimas 
užkliuvo ir iki šiai dienai 
tebėra neišspręstas. Lietu
vos katalikiška visuomenė 
stebisi, kad krašte yra net 
liuksusinės spaudos, tarnau
jančios visai nedidelei žmo
nių grupei, kai tuo tarpu 
katalikai neturi absoliučiai 
jokio spausdinto organo. 
Prisimindami, kad beveik 
absoliučią Lietuvos gyven
tojų visumą sudaro savo ti
kybą branginą katalikai, 
mes pakartotinai pareiškia
me, kad katalikų būtiniau
sius reikalus patenkinti yra 
reikalinga spauda. Iki šiol 
mes esame prašę tik mini
mumo : vieno savaitraščio 
liaudžiai įr vieno mėnesi
nio žurnalo skirto dvasiški- 
jai ir akademinei visuome
nei. Jeigu randama galimy
bės ir reikalo spaudos sri
tyje patenkinti mažesnės 
vertės reikalavimus, tai tuo 
labiau turėtų būti patenkin
tas šis būtinas reikalas.

CHICACOJt IR APYLINKĖSE
Kareiviu Molinu 
draugijos dvasinė 
puota

Gražūs TMB skyriaus 
nutarimai ir žygiai

Marųuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5 
skyrius laikė susirinkimą 
birželio 20 d. Pirmiausiai

Cicero. — Šv. Antano pa
rapijos kareivių motinos ir 
žmonos birž. 27 d., eina prie, 
šv. Komunijos 7:30 vai. šv. Padalinta įspūdžiais iš pa- 
Mišiose. Po šv. Mišių įvyks raPU°s pikniko. Pirm. Ona 
bendri pusryčiai parapijos ^azra&ienė praneša, kad 
salėje, o vėliau susirinkimas.' s^yrius darbavos virtuvėje.

u___  1—- ~ __ •__
Kareivių Motinų draugi

ja dėkoja Tom Sturr už pa
puošimą Honor Roll, kuria
me yra surašyti iš parapi
jos išvykusių vyrų vardai.

XXX

Savo spaudai katalikai tu
rėjo ir savo spaustuvių. Jos 
buvo įsigytos katalikų vi
suomenės lėšomis, surinkto
mis aukų, paskolų ir kitais 
būdais. Ant to turto guli 
prievolė atlikti kaip kurias 
pareigas: už aukotojus lai
kyti šv. Mišias, jiems vel
tui duoti kai kuriuos leidi
nius, išmokėti skolas. Da
bartiniai šio turto adminis
tratoriai tų pareigų nepildo 
ir negali pildyti. Bolševikai, 
sekdami savo sistemą, ga
lėjo lengva širdimi svetimą 
turtą grobstyti, jį naikinti. 
Bet tokia tvarka neturėtų 
pasilikti toliau. Katalikų 
spaustuvės neatidėliotinai 
yra grąžintinos jų savinin
kams.

Organizacijos

7. Katalikų tikybos išpa^- 
žinimas reikalauja Bažny
čiai jos srityje veikimo lais
vės. Jeigu nebūtų ir Kon
kordato" su Apaštalų Sostu, 
tai Bažnyčiai, kaip tokiai, 
priklauso teisė turėti laisvę 
kurti katalikiškas organiza
cijas, kurių pagalba paten
kintų su Bažnyčios gyveni
mu susijusius reikalus. Ko
munistai, paskelbę kovą Die 
vui ir visam, kas yra šven
ta, negalėjo pakęsti ir ka
talikiškų organizacijų. Su
griovė organizacijas, jie a- 
tėmė iš jų turtą. Bažnyčia 
yra tų organizacijų vadovė, 
globėja ir ji negali nereika
lauti, kad Lietuvoje ir čia 
būtų atstatyta teisėta padė
tis, kad būtų leista veikti 
organizacijoms ir grąžintas 
Jų turtas.

Suglaustai išdėstęs šiuos 
gyvybinius Lietuvos katali- 
k ų. reikalus, Episkopatas 
reiškia viltį, kad Ponas Ge
neral Komisaras padarys žy 
gių į keltus klausimus arti
miausiu laiku palankiai iš- 
sp ręsti”.

Pasirašė: Vyskupų Kon-

Sodaliečiu piknikas 
parapijos naudai

We>st Side. — Ryt vaka
re, birželio 27 d., Aušros 
Vartų parapijos sodalietės 
rengia piknikėlį parapijos 
naudai, parapijos “Rūtos” 
darže. Būt gera, kad mes 
paremtumėm sodaliečiu pas
tangas. Todėl visi parapi
jiečiai ir svečiai — į “Rū
tos” daržą rytoj) vakare! Aš 
tenai irgi būsiu. č. A.

ferencijos Pirmininkas ir 
Sekretorius.

Šio protesto — memoran
dumo padariniai mums kol- 
kas dar nėra žinomi. Šio

Sėkmės buvo kuo geriau
sios. Kleb. kun. A. Baltutis, 
tarė padėkos žodį veikėjom^ 
kurios taip gražiai darba
vosi.

Iš : apskrities pirmininkė 
pranešė, kad Tėvų Marijonų 
metinis išvažiavimas šįmet 
įvyks liepos 11 d., Marijonų 
ūky. Bendradarbių 5 sky
rius žada dalyvauti, pasi
darbuoti apsiėmė sekančios: 
A. Raštutienė, T. Petroševi- 
čienė, E. Benevičienė, A. Ri- 
midaitė, A. Kilienė, M. Ma- 
jorienė; bufete: Petras Gai
lius ir J. Zalanda; prie sal
dainių: St. Staniulis ir M, 
Majoras.

Barb. Lazdauskienė ir T. 
Petruševičienė pažadėjo au
ką apskr. išvažiavimui; Ko
kią auką? Pamatysime nu
vykę į išvažiavimą.

Susirinkime sužinota, kad 
marijonas kun. Mykolas Šmi 
gelskis įstoja kapelionu į 
laivyną. Aleks. Pukelienės 
įnešimu, nutarta prisidėti

Dar apie "I am an 
American" diena

Birželio 27 d. Ryan’s miš
ke, 87 ir Western Avė., lie
tuviai minės — demonstruos 
savo patriotizmą šiai šaliai 
ir už Lietuvos nepriklauso
mybę.

Lygos pirm. Al. Kumskis 
praneša, kad programa su
sidės iš dainų, kurias dai
nuos Suvalkiečių choras, so
listės Onos Piežienės ir Po
vilo Šaltimiero radio gru
pės. Dalyvaus Dariaus-Girė
no Legion grupė su savo 
būbnais ir trimitais, taipgi 
bus šokami tautiški šokiai. 
Be to, dalyvaus Lietuvos 
konsulas P. Daužvardis, dnr. 
“Draugo” red. L. šimutis, 
“Naujienų” red. P. Grigai
tis, “Sandaros’’ red. M. Vai- 
dyla, klebonas kun. A. Bal
tutis, Heraid-American at
stovas St. Pieža, majoras E. 
Kelly, kongresmanas M. Gor 
ski, teisėjas Jonas Zūris, R. 
Kryžiaus ir armijos grupės. 
Sykiu bus pagerbimas lietu
vių, kurie tarnauja kare.

Pikniką rengia Lietuvių 
Dem. Lyga Cook County. Į- 
žanga dykai. Koresp. S. G.

Racijonavimo

rašto skaitytojas lengvai 
pastebės, kaip vyskupai pri auka, kad nors dalį išlaidų
mena naciams jų varomą 
propagandą prieš bolševikus 
ir kaip pabrėžtinai naciams

padengus. Iš iždo paskirta 
$5. Be to, aukojo: A. Puke- 
lienė $5, N. N. $1, M. Ma-

Nifteiitas kalėjiman
Chicago, III. — Howard 

F. Jaųuith, 39 metų am
žiaus, trijų dukrų tėvas, bir
želio 3 dieną buvo suimtas 
už keturių metų mergaitės 
pagrobimą.

punktu vertė
Nuo birželio 6 dienos — 

geresnė jautienos mėsa, kaip 
steikai kainuoja šeimininkei 
daugiau raudonų ženklelių. 
Bet mažiau punktų reika
laujama ,už avieną, veršie
ną ir kitas mėsas.

Trečia oficialė lentelė 
punktų vertės mėsai, rieba
lams, žuvei ir sūriui paro
do aukštesnę punktų vertę 
jautienai, nuo 1 ligi 3 punk
tų svarui.

Dabartinėj lentelėj punk
tų vertės veiks iki liepos 3 
d-

Nuo to laiko kada racijo- 
navimas prezervuoto mais
to prasidėjo, punktų pakei
timai naujoje punktų lente
lėj bus pirmą sykį apriboti 
vienoj maisto klasifikacijoj.

Punktų vertė tcmeičių ir 
visų daržovių sunkos, ku- 
riosi turi 70 nuoš. arba dau
giau tomeičių sunkos, bus 
numušta nuo 4 punktų sva
rui iki 2 punktų.

Viso kito prezervuoto mai 
sto klasifikacija: vaisiai ir 
daržovės, sriubos ir vaikų 
maistas, sušaldytas mais
tas, džiovinti žirniai, pupos 
ir lęšiukai turės tas pačias 
punktų vertes, kaip pažy
mėta lentelėj No. 3, kuri 
veikia nuo gegužės 2 d.

OWI

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

pasako, kad jie tęsia tą pa- jorienė $1, EI. Benevičienė
•čią lininy {bolševikų, ' ku-x 
riuos savo propagandoje 
bando pasmerkti.

$1, P. Gailius $2, O. Kazra- 
gienė $1 ir K. Žibraitė $1.

Koresp.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, netnrūsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams SL Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERAL!AI AGENTAI šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY. J

■7

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
įstaiga Chicagoje

Pasirinkimas 
Importuotų

Ir Uetevtfką Gėrimų. 
Parduodame 

Tiktai Tavernams. 
Užsakymai Išvežtajam!

Sekančią Dieną. 
Valandos: B iki 5 P. M. 

Uždaryte kožna Aeštadlenį FRANK VIZGARD, Sav.

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

TeL REPabUo 1588—9

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
■odSlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AU SIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8817

— PARSIDUODA —

BERLAND'S
MAI.EVO8 IR SIENOMS 

POPIERŲ 

KRAUTUVĖJE
STIKLAS — RRUšIAI 

POPIERĄ APKA'RPOM DYKAI

1917 S. Halsted St.
• Phone: CANAL 486«

Shlhhin W illiams 
Paints

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Purnitnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir ps- 
darzn Ji teiri 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. Di-| 
delia pasirin-’ 
kimu visokią 
spalvų apdan.
Salą.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

ttlū WEST ROO8IVBLT ROAD

TRUMPAI
. (Atkelta iš 4 pusi.)

Popiežius Pijus XI savo 
enciklikose įtikinančiai kal
ba, kad nesantaiką pasauly
je pasėja rasinė neapykan
ta ir kraštutinis nacionaliz
mas.

I

Popiežius Pijus XII už
stoja visas tautas. Savo tai
kos pLanan yra įtraukęs to
kį paragrafą:

“Bet kokios teisingos ir 
garbingos taikos pagrindi
nis postuliatas yra — už
tikrinimas visoms tautoms, 
ar jos didelės ar mažos, stip 
rios ar silpnos, teisę į gy
venimą ir nepriklausomybę. 
Vienos tautos valia gyven

ti neturi reikšti mirties 
nuosprendžių kitai tautai”.

•
Pokarinio pasaulio pla

nuotojai, reikia manyti, at
sižvelgs į popiežių išganin
gus nurodymus, kaip įgy
vendinti teisingą ir pasto
vią taiką.

“Principles for Peace” 
knyga jiems duos ne tik me
džiagos, bet ir inspiracijos.

WOLK STUUIO
1945 VVeit 35** Street

k Lt) i'HUilIliKAI’HT 

VEST POSSIItl.E l’KK 4 S

>\F I O .U E ITE 2M

JAUNAMEČIŲ KULTŪROS KLIUBAS RENGIA

PIKNIKĄ
Sekmad., Birželio (June) 27 d., 1943

Prasidės 10 vai. ryto
MELIAUSKIO DARŽE 

Kean Avė. ir 83 — prie lietuvių tautiškų kapinių 
Kviečia visus kuoskaitlingi&usiai atsilankyti. — KOMISIJA

s

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Farniture

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Dabai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, savininkės ,

JT

LIETUVIU DIENA
MARIANAPOLYJE

Liepos 4 d.
IŠKILMINGOS SV. (MIŠIOS 

—11 vai. ryto—už gyvuosius ir 
mirusiuosius lietuvius Amerikos

karo tarnyboje
KUN. A. MORKŪNAS, PIRM. 
RENGIMO KOMISIJA

J
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lems linksmų atostogų, o 
pailsėjus rudenį vėl grįžti į 
mūsų mokyklą.

sivažinėjimą ir pikniką. Jei 
būtų lietingas oras, susirin
kimas įiVyks A. Skiriam bu
te, 1150 S. Mozart A Ve., 1 
aukotas. Valdyba

Lietuvių z Piliečių Darbi- j lio 27 dieną 
ninku Pašalpos klubo priv , Programoj 
metinis susirinkimas įvyks mūs dainink 
šį nedėldienį, birželio 27 d., nuos lietui 
12:30 Valandą popiet, J. Bu- pritariant d
do? Wes* Side svetainei. ________ '

J. R. Cherty, rast.

trui iš 15 muzikantų.
Juozo Budriko krautuvė,

3241 So. Halstad Sft., leldžta 
šias programas pef 14 mė
tų. Pranešėjas

Sodtttfoijos piknikėlis. — 
Liepos 18 d. Šv. Juozapo pa
rapijos darže, 88th Mar- 
ąuette Avė., įvyks smagus 
piknikėlis su įvairiomis do
vanomis. Bus daug smagu
mo ir mažyčiams. Nuošir
džiai kviečia Šv. Teresėlės 
Sodalicija rezervuoti tą die
ną ir atvykę visi maloniai 
laiką praleis. Pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Labai, labai malonu yra 
matyti svečius, kada guli 
ligoninėj abejodama, ar po 
operacijos teks būti gyvųjų 
tarpe.

Didžiai man pagelbėjo 
priduodamos energijos kve
piančias gėlės, saldainiai, o 
labiausiai ta šilta simpatija, 
su kuo geriausiais linkėji
mais nuo viengenčių.

Dabar, esant namie ir 
kiek-ne-kiek sustiprėjus, ta
riu nuoširdų ačiū sesutei 
Petronėlei Šapkauskienei ir 
Jonui Šapkiauski už gražias 
dovanas ir lankymą. Taipgi 
nuoširdus ačiū už kraujo da
vimą : Eilėn ir Toni šap- 
kauski, Bella ir Ray Gren, 
Izabell šiamickienei, Della 
ir Eli Jasilionis, kurie yra 
Del’s Beauty Shop, 4094 Ar
cher Avė., savininkai.

Visiems kitiems, kurių 
vardus neminėjau, sesutęi 
Bronei Juškevičienei ir jo3 
dukrelei Julei tariu taipgi 
ačiū. Olga Pozer

Vyksime ir mes. — Teko 
nugirsti, kad daug parapi- 
jonų iš So. rengiasi vykti į 
dienraščio “Draugo” pikni
ką, liepos 4 d., Bergmans 
darže. Ten galės prisiminti 
jaunų dienų smagumus. Fir
mas daržas, kur lietuviai 
piknikaudavo ir linksminda
vosi. Paremsite savo katali
kišką dienraštį, kuris ir so- 
čikagiečių Žinutes deda ir 
parapijos veikimą garsina.

Žagariečių klubo priešpus- 
metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 27 d., 1 
valandą popiet, Hollywood 
salėj. Malonėk)te atsilanky- [ 
ti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarimui.

J. Keturakis, rašt. landą Chicago laiku, birže

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Dėkoju. — Kleb. kun. V. 
Černauskas taria ačiū vi
siems parapijonams, kurie 
sūteikė auką labdarybės rei
kalams, t. y. palaikymui 
našlaičių, senelių ir t.t. Baž
nyčioje aukų sudėta $140.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoį. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Parvyko namo. — P. Jūd- 
vičiai, 2814 E. 89 St., džiau
giasi parvykusia dukra Sta
nislava, kuri su aukštais pa
žymėjimais baigė Šv. Pran
ciškaus akademiją, Pitts- 
burgh, Pa. Tėvelis buvo nu
vykęs į mokslo metų užbai- 

i girną. Džiaugiasi < įstaiga,
kur dukrelė siekė mokslo.I

1 Paviešėjęs Rytuose, grįžo į 
I Chicago. Stanislava, teko 
nugirsti, jau užėmė svarbią 
poziciją vienoj dirbtuvėje. 
Sveikiname.

Atostogauja. — Sesutės 
Marijona ir Ona Kazakevi
čiūtės leidžia smagias ato
stogas Riverside, California. 
Taipgi aplankė savo brolį 
Vincą, kuris tarnauja /Dėdės; 
Šamo* kariuomenėje. —Rep

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. YVESTERN AVĖ. 
. , ĮNątoil Grand Avė.)
PHONE: SEELEY G103

DI8TRIBUTOR
OP

Ligoniai sveiksta. — Ma
lonu girdėti, kad jau kai ku
rios mūsų ligonės žymią pa
žangą sveikatoje padarė. J. 
Činikiutė jau grįžo iš Mercy 
ligoninės po sunkios gerklės 
operacijos. Dabar sveikatos 
atgauti išvyko pas brolį ir 
brolienę J. Cinikus į Dow- 
ners Grove. P. Tubutis, pa- 
rap. klebonijos šeimininkė, 
taipgi grįžo ,iš Šv. Kryžiaus 
ligoninės ir dabar atosto
gauja pas savo draugę Mat- 
ąuette Park. Linkime greit 
visiškai susiprėti ir vėl grįž
ti į mūsų tarpą.

l.\i-GIII-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.Urmo (wholesale) kainomis pristato į Alines ir ki
bte įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki popiet.Wi AIMH 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 — GROvehill 2242

Ateitininkui draugovės su
sirinkimas įvyks birželio 27 
d. 3 vai. vdk. Doūglas Par
ke. Susirenkame kampe par
ko prie California Avė. ir 
Rcf6sh\*elt FČo&&. Po susirin
kimo tufėsrrtie valtelėmis pa

GABYy INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 RŲOSEVELT STREET

Mokyklą baigė.— ,Šv . Juo- 
azpo parapijos mokyklą bai
gė dvi mokinės: M. Račkau
skas ir L. Wištartaitė. Abi 
pelnė stipendijas į Šv. Kazi
miero akademiją: viena 
mokslo, kita muizkos. Svei
kiname gabias mergaites ir? 
linkime siekti aukštesnio

Metines Mirties Sukaktuvės
INSULUOKITE Savo NamusPETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi ........ -
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
jums m jcsų Visai BrrtrftvAi sąlygas apturėti

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATCROS !

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Irisul&cijbs Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4280

MAUIAVOJaNt savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS iSradimas. P&rfirinkirhsto balto įr 7 kjtq gfa- 
žiu spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir waliboard. Vienas aptrauktnias užtenka! Nereikia calči- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterto — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viskų apdengia 
UNITEX yra gva rantuojamas.
Dėl Iiisulacljos, Plumbing ir Heating, Taisymo Mr Reikmenų, Matyk:

South Cenfer Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
N. W. Oorner Uita and Statė Steeėto 

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

JUOZAPAS LAURINAVIČIUS (LAURIN)
I ** ' ~ ~ - •-

persiskyrė Sū šiuo pasauliu birželio 25 d., 1942* ttt., sulaukės 
pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr., Užvenčio 
miestelyje.

Paliko dideliame nulifidirtie moterį Uršulę, po tėvais Ne- 
munikę, .2 sūrius Juo tapą, marčią Sylvią ir jų sūnų Larry 
ir Pranciškų, niarčią Frances, 2 dukteris Stella, jos vyrą 
Pranciškų Jakubauską ir jų dukterį Charlene, ir Sylvia, au- 
gintinęrValerią, pusbrolį Juozapą DbbravrilSkj ir jo šėiihą, pus
seserę Gendrutą Karėauskienę įr jos šeimą, brolio vaikus, 
Sophie Barčus ir jos šeimą, Williąiri If Chester Laurin ir jų 
šeimas, 3 švogerkas, Štellą Skabčikienę ir jos vyrą Joną, 
Martha Štakauskienę, jos vyrą Augustiną ir jų šeimą ir Oną 
Nemunierię ir jos šeimą if daug kitų gftitftiių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko Seserį Oną Laurinavičiukę ir iktas 
gitarines.

Liūdnai atmiriėiai mūšų brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos SV. Mišios Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje birželio 
29 d., 1943 m., 8:00 vai. fyto.

Kviečiame visus gimines,, draugus ir pažįstamus atsilanky
ti į pamaldas, o paskui if į namus po num. 4801 South Pau- 
1MR ĮBtriteL ..

Mes Tave mūsų brangusis vyre ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau riebsugrįši, bet mes anksčiau ar vS- 
Iiaa pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris, Sūriai, Dukterys, Marčios, žentas, Augintinė, 
Anūkai ir Giminės.

pauAki.ai
MAVZOLEJAI

Seselės Išvyko. — Mūsų 
mokyklos seselės j Leonarda 
ir Coiisumata išvyko į moti
nišką namą atostogų. Kleb. 
kun. V. Čėrnausko it koifii- 
teto pastangom už jų triū
są ir darbavimąsi bažnyčio
je ir mokykloje įteikta rei
kalingos dovanos nuo vigų 
parapijonų. Linkime sese-

Pasitikėjimo

Mumis

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST. 
PABTICULAR People PREFER Pach&nkis Productions. 
Distributors of Montello “Most beautiful” Granite 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
' —THE LlTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuri&ian Chamber of Čommerce"

aMbuLance 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
ant pirmų MoftGf čių

GREITAI IK‘PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKSIMAIS

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mės Turime 
Koplyčias

Įsose Miesto 
Dalyse.

P. J. BlDIKAS
8354 80. HALSTED STREEf 7l9 W. I8tfc MbEEI

Telephone tARDS 1419

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4595 W. Hashfngton Mvd. 5919 South Troy Street 

Tėt. MSTehrook 9645 Tel. REPuMlc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. It Sekm. 9-6 vai.

paskutinis
PAGERBIMAS

NULIŪDIMO VALANDOJE Phrine TARDS 0781

EVANAUSKAS
ruožte TARB9 118845

MAŽEIKA
8819 LITUAN1CA AVĖ.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LACHAWIC2 ir sūnus
ST 28rd PLACE PlMfle OANAL 2518
S: 42 E. I08th ST.
. MlCfflGAN AVĖ. Tel. PtJLLMAN 1270

JOHN F. EUDE1KIS
laidotuvių Direktorius •

t MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
Ų PATOGUMUI:

1410 South SOth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 Soe We8tem Avi,, Chicago
teMfčuari Grovehill 0142

ūaų pataruarimas yra greitas, mandagus Ir 
JUn] finansiškam stoviui prieinamas.

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ.

——---j-S-įjfcar

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 LITUANICA AVENUE Pilone TAI

I. MULEVIČIUS
<848 SO. CAIJFORN1A A^E.RATŪO FROORteMAS—8:09 vai fUfctehr Nlttertafc'

iš stotie* WGES (1890), su Povilu daltimieru.
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Nekalto Prasid. Švč. Paneles Parapijos Brighton Park,
- ' VASARINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Birželio (June) 11 d Vytauto Parke

VISOKIŲ LINKSMYBIŲ 
IR SMAGUMŲ 

VALGIŲ IR GĖRIMŲ 
DAINŲ — ŽAISLŲ

Brightonparkiečiąi yra gerai pasižymėję surengime ypatingai 
Linksmų ir Smagių Piknikų, šį PIKNIKĄ ruošiamės surengti 
DIDŽIAUSI IR SMAGIAUSI iš visų.

Nuoširdžiai kviečiame visus į Mūsų Rengiamų Didžiausį, Sma
giausi ir Linksmiausį PIKNIKĄ.

Klebonas Kun. A. Briška ir Parap. Komitetas

šokiams gražiai gries 
DIDELĖ IR GERA 

JAUNIMO MĖGIAMA 
ORKESTRĄ

Pasišventęs tėvas paaukojo gyvybę 
lelbėdamas savo skęstantį sūnų

RACIONAVIMO
KALENDORIUS

Kaip japonai pasiruošia kovai
DAUG DARBŲ JAPONAI ATLIEKA UŽIMTOSE VIE
TOSE PICKAIS, KASTUVAIS IR RANKOMIS

KALTINAMA

Gyveno meilėje vyras su 
įona. Jie turėjo keturis 

įvaikus. Prieš penkis metus 
mirė vyro žmona. Tėvas rū
pestingai ir uoliai rūpinos 
savo vaikais. Jis buvo vai- 

Įkams ne tik tėvas, bet ir mo- 
įa. Jo vardas — Irving 

lEggestein, 42 metų amžiaus, 
[Auroros policijos departa- 

įento seržantas. Jis palaikė
ūmoje gražią dvasią.
Jis tvarkė namų ruošą su 

savo dukromis, June, 16 me
tų, ir Joan, 14 metų, ir savo 

įumis, Robert, 12 metų, 
ir Gerald, 10 metų. Vaikai 

ip pat labai mylėjo tėvą ir
juo išvien kooperavo. 

IŠVYKO SU VAIKAIS
Norėdamas kiek vaikams

.tsilyginti, Eggestein perei- 
ketvirtadienį išvyko su

’aikais žuvauti į Fox River, 
toli North Aurora. 
Robertas pertoli įbrido į

ipę ir vanduo jį pagavo.
bus ir pasišventęs tėvas 

reitai padavė sūnui žuva- 
imo lazdą. Robertas pagrie-
3, ir tėvas vis ėjo gilyn no

rėdamas sūnų pritraukti 
>rie kranto.

SVARBŪS FAKTAI APIE 
OBUOLIŲ “MEDŲ"

Prirdintu Prodnkv.it svirti q 
Obnolly Skystimo
.. . BIr naujas drėpmėn elementas 
saugoja naturalę drėgme tabakų . . . 
pagelbsti palaikyti Old. Goldą ŠVIE
SUS, pakeliui jums. Mes vadinama 
tai Obuolių “Medus”

i Galim Dėkot Dėdei Šamui ut tol! ..
1 Urastas Rytinių Krašto Tyrinėjimo 
. Laboratorijos U. 8. Dept of Agri- 
' culture. Jis s-kml.igal utlma vietų 

glycerlno, kuris dabar labai reika
lingas karo medžiaga;.

Apsaugoja Skoni, Taipgi!... Obuo
lių * Medus • be skonio . . . nemaino 
skonio Old Oolda rinktinos tabakos,

Crlskaltant prllmnų Lalakla... ir
lekvlena skani dalelė Juoml yra 

apvaloma.

Apmgstyklt San Patys! ... llislkur- 
klt Old Golds. Pamatysit kaip jums 
tiks Old Golds tvleiumas Ir skonis. 
Tada paslklsusklt savus, ar pirmiau 
nepralaldot ko gero kas yra per g« 
ras apleisti. . _ ____

MAŽIAUSIA
. NIKOTINO

MAŽIAUSIA
GRRKIR KRZINANCIV 
TARS IR RRSINS

Kaip parodoma betalltkg b 
partyvUkg Ir nrproSyių bandy 
mu 7 vodovanjanėlų riltlų—|m 
daryta dėl Rrador'e Dlgrsl.

be.

TĖVAS PASLYDO PO 
VANDENIU

Robertui pasisekė pasiek
ti kojomis žemę. Kada jis 
atsisuko, tuo laiku pamatė, 
kad jo tėvas paslydo ir pa
teko po vandeniu.

Kitas žvejys ištraukė Eg- 
gestein’o kūną, bet nebuvo 
galima jau atgaivinti.

ŽUVĘ KARO 
LAUKE

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 
24 dieną paskelbė 96 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo kovoje. Jie žuvo šešiuose 
frontuose. Žuvusiųjų tarpe 
9 yra iš Illinois.

Žuvo moteris
Chicago, U) . — Pereitą

penktadienį žuvo 40 metų 
amžiaus moteris Palmer 
House, kai ji iškrito ar iššo
ko pro langą.

Šviežūs!
Obuoliu “Medus”•k

pagelbsti palaikyti Old Golds

PIRKITE DAUGIAU 
KARO BO.,11 

DABAK!

P. Lorillvrd CompaoT 
Bstabiished 1760

010 GoU
CIGARETAI

GftRP.KrrftS NAMMY KAYE’S BAND AND OtlESTS! 
TREf'IADIF.NIAIS—7 VAIj. V A R —WBRM

KAVOS REIKALAI

Pirmiau pagal racionavi- 
mo taisykles vienas svaras 
kavos buvo skiriamas kas 
trisdešimčiai dienų. Kainų 
administravimo ofisas pe
reitą ketvirtadienį pranešė, 
jog nuo liepos 1 dienos trims 
savaitėms skiriamas vienas 
svaras kavos.

Kavos svaras, pagal 
3tamp No. 24, skirtas 30 die
nų, baigiasi birželio 30 die
ną. Stamp No. 25 galioja 
dėl svaro kavos tarp liepos 
1 ir 21 dienos; stamp No. 26 
galioja dėl svaro kavos tarp 
liepos 22 ir rugpiūčio 11 die
nos.

MĖLYNOS MAISTO 
STAMPOS

Mėlynos maisto racįonavi- 
mo stampos N, P ir Q, iš 
knygelės No. 2, galioja nuo 
liepos 1 dienos iki rugpiū
čio 7 dienos. Apie tai pra
nešė kainų administracijos 
ofisas pereitą ketvirtadienį. 
Tos stampos yra pirkti pro- 
cesuotam maistui.

PIRKITE KARO BONUS!

Kai japonai užima kokią 
vietą — salą, tuojau jie 
stengiasi ten įsistiprinti.
Vienas korespondentas pa
sakoja kaip japonai buvo 
įsistiprinę Attu saloje. Tąją 
salą amerikiečiai iš japonų 
atsiėmė.

Japonai į Attu salą atvy
ko pereitą vasarą. Vėlai ru
denį iš jų garnizono dauge
lis išsikėlė į Kiška. Vieta 
buvo sustiprinta su 2,100 
kareivių, kurie žuvo pabai
goje pereitą gruodį ar anks
ti sausio mėnesį.

SMARKIAI DIRBO

Nuo sugrįžimo dienos ja
ponai rankomis nęmažai įsi- 
stiprinimų atliko,

Holtz pankoje buvo pu
siau baigtas lėktuvams ke
lias, daugiau kaip pusė mai- 
lės. Kelias eina lygiagrečiai 
su slėniu. Slėnio dugnas yra 
labai nelygus ir šiurkštus.
Reikėjo daug tonų žemės nu
gabenti.

Kad nuvedus vandenį nuo 
airporto, buvo išvesti rave- 
liai į kitą pusę. Tie upeliai 
yra šešių pėdų pločio ir ke
turių pėdų gilumos ir tai 
pusė mailės ilgio.

Ir tai japonai atliko 
pick’ais, kastuvais ir raume
nų muskulų jėgomis.

Vienintelė jų mašinerija 
buvo trys silpni japoniški 
traktoriai ir penki trokai.
Ten nebuvo žemės roliotojų, 
drag line ar kitų techniškų 
priemonių.

Kelias nebaigtas, bet ne
paprastai daug atlikta.

ĮSISTIPRINIMAI TOBULI

Amerikiečių kariuomenė prisiminti Lietuvos okupaci- 
kovodama prieš japonus tu- ją. Į iškilmes atvyksta po- 
rėjo kovoti prieš japonų pa- nas žadeikis, Lietuvos atsto- 
ruoštas pozicijas. Sunku bu- vas Amerikai. Iškilmėse da- 
vo užimti vietas, nes japo- lyvaus taip pat Bilmanis, 
nai turėjo gerus įsistiprini-latvių atstovas ir estų 
mus. Šimtai buvo jų pozici- charge d’Affaires. 
jų, vienos žemai kalnuose ir Manoma, jog iškilmėse 
slėniuose, bet japonai turė-dalyvaus kongreso atstovai 
jo įsistiprinimus kalnų kau-ir gubernatorius. Kalbės 
būriuose ir kalnų pašlaitėse, kun. J. Balkūnas ir adv. Ba-

Turėjo pozicijas šautu-gočius. 
varna (gun), padarytas iš Simofninis orkestras su 
šiurkštaus akmens. Vieta chorais sugiedos Baltijos

Norėjo pinigų, gavo 
kulkų

Chicago, III. — Pereitą 
penktadienį septyniolikos 
metų jaunuolis buvo pašau
tas į nugarą, kai jis bėgo iŠ 
saldainių krautuvės, 515 So.

buvo iškasta 3 pėdas žemyn Tautų himnus. Vakare įvyks ‘ Kilbourne, kur jis pagrobė 
iš registerio $6.

Jaunuolis nugabentas į li
goninę. Jo būklė sunki.

Afrikos žuvis “lungfish” 
gali kvėpuoti deguoniu iš 
oro.

ir 10x10 floor size. Buvo šaunus banketas, 
stogas uždėtas su lentomis Didelis mitingas, pagerb- 
ir antrintais akmenimis, nuoti Atlanto Carterio princi- 
dviejų iki trijų >pėdų storio pus ir prisiminti Lietuvos 
— vis tai rankų darbas. okupaciją, įvyks Buckingam 

Netoli buvo apkasai, ran-salėje, birželio 27 d., 3 vai. 
komis išrausti iš akmenų ir po pietų.

žemės. Apkasų sistema la
bai gudriai išvesta vingiais, 
kad apsisaugojus nuo ug
nies. Tarp tų vietų turėjo 
fox hole ir mortar pits.

KOVA KALNŲ 
VIRŠŪNĖSE

Japonai buvo pasiruošę 
kovoti ir kalnų viršūnėse. Į 
Attu kalnus sunku užlipti. 
Daugelis kauburių beveik 
negalima pasiekti. Žemuti
nėmis kalnų pašlaitėmis rei
kia koipti rėpliojant, kniūps
čiam šliaužti, ir taip reikia 
kopti dėl kiekvieno colio.

Japonai yra išmokę lai
pioti kalnais ir buvo pasida
rę sau kalnuose machine 
gun pozicijas ir išsivedė sau 
laiptus. Ir tai vis rankų dar
bas.

Japonai buvo išvedę kelią 
prie Chicagof ir Holtz įlan
kos uosto. Tuo keliu galėjo 
ir automobilis važiuoti.

Japonai turėjo įrengę na
melius gyventi, jie pritaiky
ti prie Attu gamtos sąlygų. 
Tie nameliai buvo kamofla- 
Žuoti.

Japonai yra pavojingi, nes 
jie nebijo daug darbų atlik
ti pickais, kastuvais ir ran
komis, kad įsistiprinus už
imtose pozicijose.

Bus pagerbti Atlanto Carterio dėsniai 
ir prisiminta Lietuvos okupacija

Iš Waterbury gavome ži
nių, jog Waterbury Lith- 
uanian-American Co u n c i 1 
ruošia birželio 27 dienai di
deles iškilmes pagerbti At
lanto Carterio principams ir

“Draugas" Acme photo 
Mrs. Carmen Beach Mar

tin kaltinama Washingtone,
D. C., nešvariame biznyje.

Nors ir sunki kova su ja
ponais, bet Attu paėmimas 
rodo, jog amerikiečiai yra 
smarkesni vyrai, negu japo
nai. Reikia nepamiršti, kad 
nėra lengva japonai iškrapš
tyti iš užimtų pozicijų, bet 
jie esti iškrapštomi. žinoma, 
būna ir nuostolių.

★ ★

★ ★

Tenka pastebėti, jog Wa- 
terbury lietuvių kolonijoje 
daug judrumo rodo Dr. P. 
Vileišis, kun. Dr. J. Bogu- 
šas, kun. ValantiejOB,--J. 
Trečiokas, p. E. Devėrtienė, 
p. Marcelė Andrikis ir kiti.

Waterbury Lithuanian- 
American Council turi dide
lių planų veikimui.

mu
X Lieut. Claire Gluesing 

ir Lieut. Eunice Barzynski 
iš WAACS lankėsi “Drau
go” redakcijoj ryšium su 
pradėtu vajum gauti tauti
nėse grupėse Chicagoj bent 
penketą tūkstančių mergai
čių armijon moterų skyriun. 
Vajus sekasi. Jos tikisi, kad 
ir lietuvaitės neatsiliks nuo 

♦kitų tautų. Lieut. Barzyns- 
ki yra duktė plačiai žinomo 
gen. Joseph E. Barzynski. 
Quartermaster Korpuso ko- 
mandieriaus.

X “Chamber Stamp Jour
nal”, išeinąs Kalamazoo, Mi- 
chigan, birželio 28 d. laido
je ant viršelio įdėjo atvaiz
dą serijos Lietuvos pašto 
ženklų, išleistų 1939 metais 
tarptautinėms basket bąli 
rungtynėms paminėti. Rung 
tynės buvo Kaune; jose da
lyvavo 15 Europos valstybių.

X Prano Pumpučio bute, 
4433 S. Campbell Avė., per 
jonines parapijos komitetas 
buvo sumošęs s u r p r i z ą 
dviem Jonams: kun. Stan
kevičiui ir kun. Stakui. Pum 
pūčiai yra veiklūs Amer. 
Legiono Darius-Girėnas pos 
te, o duktė Virginia lanko 
universitetą ir dalyvauja 
Vyčių veikime.

X Jonas Valant Įėjus, AL 
K Studentų Hinsdale kuo
pos pirmininkas, stoja į jū
rininkų mokyklą. Birželio 
27 d., 3 v. ^). p. jis žadėjo 
atvykti į Ateitininkų drau
govės susirinkimą, kuris į- 
vyks Douglas parke (prie 
California Avė. ir 12 St.).

X Matas ir Sofija Kuncai, 
7221 S. Campbell Avė., šio
mis dienomis susilaukė nau
jo šeimos nario — dukters. 
Dabar šeimoje bus trys sū
nūs ir dvi dukterys. Kuncai 
yra pavyzdingi lietuviai ka
talikai ir vietos draugijų 
nariai-veikė j ai.

X Jono Kaisis, savininko 
moderniškos jewelry krau
tuvės, 4216 Archer Avė., sa
vininką bičiuliai šv. Jono 
dieną netikėtai užklupo su 
pasveikinimais vardadienio 
proga. Visa Kass šeima la
bai draugiška ir maloni. Sū
nus, baigęs optometriją, da
bar kariuomenėj darbuojasi 
vienoj ligoninėj. Duktė Emi
lija šį pavasarį baigė aukš
tesnę mokyklą ir žada moks 
jo nenutraukti.
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