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AMERIKIEČIAI ISIVER2E ATTU SALON
<U. S. laivyno departamentas skelbia, 

kad ten eina kovos su japonais
Attu yra Aleutian salų grupėje, 
apie už 2,000 mailių nuo Tokijo

k*
WASHINGTON, geg. 14. S. jėgų žygius toje saloje. 

— Laivyno departamentas Taip pat pažymima, kad vyk
paskelbė, kad šio gegužės 
mėnesio 11 dieną Amerikos 
jėgos įsiveržė japonų oku- 
puojamon Attu salon, Aleu- 
tians, kur dabar vyksta at
kaklios kovos su japonais.

Daugiau nė kokių smulkme 
nų apie tai laivynas nepa
duoda. Sako, bus paskelbta 
plačiau, kai tų kovų pasėkos 
paaiškės.

Kiek anksčiau iš Tokijo observacijai, bet ir lėktuvų 
per radiją paskelbta apie U., bazei.

Sąjungininkų bombonešiai apspitę 
Vokietiją ir Italiją

sta atkaklios kovos.

Attu sala yra Aleutians 
salyne, šiauriniam Parinkę, 
arčiausia Japonijos. Japonai 
šią salą pavadino Atsuta, 
Japonijos vienos šventovės 
vardu.

Attu sala yra tik apie už 
2,000 mailių nuo Tokijo. 
Sala ne vien tinkama oro

UGNIS PALIETE NAVY DOCKS SAN FRANCISCO Italų armijos lunisijoje vadas 
paskiausia paimtas nelaisvėn I -

SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, geg. 14.—Pasiliuo- 
savusįos iš veiksmų Š. Afri- 

.-<koj sąjungininkų oro jėgos 
dabar visu smarkumu susi
meta prieš Sicilija ir Sar- 
dinija salas ir prieš pačią 
Italiją. Gi iš Britanijos są
jungininkų oro jėgos smogia 
vokiečičų karo pramonės 
centrams Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir kituose okupuo

tuose kraštuose Europoj.

U. S. bombonešiai Flying 
Fortresses ir vidutinio didu
mo bombonešiai atakavo Sar 
dinijos uostą Cagliari, kur 
yra ir svarbi ašies lėktuvų 
bazė. Čia pažymima, *kad 
prieš Cagliari atakos buvo 
labai didelės ir ten ašiai su-

Karo eiga

kelti nepaprastai dideli nuo
stoliai.

Sicilijos prieplaukoj Au
gusta 20 italų laivų nuskan
dinta, arba sugadinta. Su
kelti gaisrai. U. S. bombo
nešiai Liberators šią prie
plauką atakavo.

Be to dar atakuota Neapo 
lis, Reggio Calabria ir Mes- 
sina.

Prezidentas Beneš 
kalbėjo kongrese

WASHINGTON, geg. 14. 
— Čekoslovakijos preziden
tas Eduardas Beneš vakar 
kalbėjo koųgrese. Jis pareiš
kė, kad jau netoli sąjunginių 
valstybių laimėjimas paver
gtoje Europoje. Po karo ir 
Čekoslovakijos respub 1 i k a 
hus atstatyta demokratiniais 
pagrindais.

PACIFIKAS.— i Anot jo, laimėjimas neto
li. S. kariuomenė įsiveržė Ii, nes jau prasideda pasku- 

japonų okupuojamon Attu ! tinė karo fazė—laimėjimo 
salon, Aleutians, kur eina fazė. Bet kova bus dar pa- 
aršios kovos su japonais. i sibaisėtina, nes Europos kra
PIETŲ EUROPA.- ŠtU .°kUpantai Prie-

v monemis ginsis. Ir įvairių
Baigos karo veiksmus Af- priemontų jie dar turi Ta.

"Drautas" ’Acme phoiu

Dūmai ir liepsnos kyla iš degančių medži ų Dock apylinkėje, San* Francisco. Ugnia
gesiai ir pakrančių sargai kovoja su ugnimi. Valdžios reikmenys ir mažas kiekis amu
nicijos buvo nugabenta į saugią vietą.

Belgu pabijotu 

sabotažas prieš 
okupantus

LONDONAS (ONA). — 
Paskutiniais laikais belgai 
patrijotai • prieš vokiečius 
okupantus griebėsi naujos 
sabotažo formos.

Iš Vokietijos Belgijon at
važiuoja daug prekinių trau 
kinių, prie kurių vagonų pri
lipyti lapeliai, ant kurių už
rašyta kokios vagonuose 
prekės ir kur jos siunčia
mos. Belgai patrijotai nuo 
vagonų tuos lapelius nuplė
šia ir vokiečiams inspekto
riams sukelia nepaprastus 
sunkumus, nes nežinia kur 
siųsti vagonus su prekėmis.

RUSAI ĮSILAUŽĖ 
ANTROJON VOKIEČIŲ 
LINIJON KAUKAZE

i

MASKVA, geg. 14.—Pas
kelbta, kad po šimtų rusų 
patrankų baražo rasai įsi
laužė antrojo^ vokiečių ap
saugos linijon šiaurrytuose 
nuo Novorossiisko, Kauka
ze.

Pravda skelbia, kad rusų 
sunkioji artilerija rusų tan
kams ir infanterijai prahau- 
Šė kelią įsiveržti antroj on 
priešo linijon.

Sovietų vadovybė prane
ša, kad ore kovos kaip Kau
kazo fronte, taip ir kitur 
nuolat smarkėja.

pr^vecu at"dSami°kiekvim j Amerikos nuostoliai
vagoną ir patikrinti, kjirkas fįiniSljoje—dideli '
siunčiama. Toks patikrini 
mas ima daug laiko. Prekių 
siuntimas suvėlinamas ir ge
ležinkeliai užsikemša kas
dien vis naujiems trauki
niams atvažiavus.

Vokiečių policiniai agen
tai susimeta sabotažninkus 
gaudyti. Bet kas čia juos iš- 
gaudys. O vagonų inspekto
riai kasdien nukaitę dirbal f — pi 1VJr riko) sąjungininku oro jėgos {iau jų pastangos nie- ir nesPž> »P«WirbU.

dabar visu smarkumu nusi- kale nueig 
sako atakuoti Italijos salas 
Siciliją, Sardiniją ir kitas ir . „
pačią Italiją. LenKŲ 3^!^

vakarų europa.— Sovietu Rusijoje
Britų iŠ Maskva, geg. 14.—Rusi- — Laivyno departamentas

Britanijos bazių vis dažniau gyveną lenkai paskelbė, kad bombonešiai
tai pagaliau nusprendė or- Flying Fortresses atakavosmogia vokiečių karo pramo

Kahili bazėje sudaužyta 
daug japonu lėktuvu

WASHINGTON, geg. 14.

’ ganizuoti lenkų armiją, ku- japonų bazę Kahili ir ten su-
Vokietijoj ir kituose nacių bendĮ.ai gu pugaia kariauB naikino eilę sustatytų japo

, prieš vokiečius. Išlaisvinus nU lėktuvų.
Lenkiją, ši armija bus lenkų 

Rusų kariuomenė įsilaužė kariuomenei pagrindas.
| antrąją vokiečių gynimosi Armija neturės nieko ben 
liniją NovoTossiisko fronte, d ra su lenkų vyriausybe iš-
Kanka.se. Eina atkaklios ko-, trėmime ir jos kareiviai pri-! ponų dirbamus įsitvirtini 
vos. Rūsy lakūnai atakavo. sieks niekam kitam, tik “len mus Kiška saloje, Aleutians, 
Varšuvą. - įkų liaudžiai.” Į Siaurės Pacifike.

okupuotuose kraštuose. 

RUSIJA — Kahili bazė yra šiaurvaka 
rinėse Solomon salose.

Taip pat paskelbta, kad 
atnaujintos atakos prieš ja-

WASHINGTON, geg; 14. 
—Karo departamento sekre
torius .Henry L. Stimson 
spaudos konferencijoje klau
siamas apie nuostolius Tuni- 
sijoje pareiškė, kad Ameri
kos armijos nuostoliai' dide
li. Bet kiek yra žuvusiųjų ir 
sužeistųjų, karo departamen 
tui dar nežinoma. Nes gen. 
Eisenhower dar neprisiuntė 
apie tai raporto.

“Tiems, kurie ten žuvo ir 
jų namiškiams mes šį kartą 
galime reikšti vien gilią pa
garbą ir dėkingumą," sakė 
sekretorius Stimson.

ISTANBULIS. — Yra ži
nių, kad vokiečiai įginkluoja

Japonai ryžtasi 
sunaikinti kinu 
ryžiu derliu

CHUNGKING, Kinija, geg. 
14.—Naudodamies milijonų 
kinų gyventojų alkiu Honan 
ir Kwangtung provincijose 
japonų kariuomenė ryžtasi) t
atakuoti kinų linijas vaka
ruose nuo Tungting ežero 
tikslu toj srity sunaikinti 
didelius ryžių derlius iki są
jungininkai susimes atkovo
ti Burma, ękelbia kinų karo 
vadovybė.

Tuo tarpu japonai persi
kėlė per Yangtze iš šiaurinio 
šono, matyt, kad perkirsti 
susisiekimą ir tuo būdu su
turėti kinus nuo siuntimo pa 
ramos į šiaurinę Hunan pro
vinciją.

WASH1NGTON. — Rus- 
sell salų, Solomon, dausose 
įvykusioje kovoje 16 japonų 
lėktuvų numušta.

1 SĄJUNG. VADOVYBE Š. 
Afrikoj, geg. 13.—Karo ne
laisvėn Tunisijoje iki šian
die paimta apie 175,000 vo
kiečių ir italų su 17 genero
lų.

Tas yra vienas didžiausių 
istorijoje lemiamųjų laimė
jimų, pareiškia gen. Harold 
Alexander, sąjungininkų sau 
sumo3 jėgų vyriausias va
das.

SOVIETŲ LAKŪNAI > 
ATAKAVO VARŠUVA

LONDONAS, geg. 14. — 
Iš Maskvos per radiją pas
kelbta, kad sovietų lakūnai 
bombonešiais atakavo Lenki 
jos sostinę Varšuvą.

Sako, smogta ten geležin 
kelių jungtinėms, kariniame 
vokiečių traukiniams, amuni 
rijos sandėliams ir ginklų 
kroviniams. Bombomis pa
taikytu į abi geležinkelio 
stotis—Varšuvoj ir priemie
sty Prahoj. -

Sovietų lakūnai pastebėjo 
didelius sprogimus ir gais
rus, pažymėta per radiją. 
Visi bombonešiai laimingai 
grįžo.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas mano, kad dau
gumas karo nelaisvių iš Af
rikos bus atvežta Amerikon. 
Afrikoje yra sunkumų nelai
svais išmaitinti.

LONDONAS. — Britų dar 
bo partija daugumu balsų 
nusprendė nesusidėti su bri
tų komunistų partija.

SAN FRANCISCO.—Gai
sras ištiko laivyno krovinių 
krantines. Apie 30 asmenų 
lengvai sužeista.

Vokiečiai Prancūzijoj tvarkosi prieš 
numatytą sąjungininkų invaziją
Vokiečiai tvarkosi Prancuz1' 

BERNAS, Šveicarija, geg
14.—Tikėdamos, kad sąjun
gininkų invazijos svarbiau
sios atakos įvyks Prancūzi
jos žemėje, vokiečių ir italų 
vadovybės nurodo Vichy vy
riausybės viršininkui Lavai 
ką jis turi daryti ir ko iš jo 
laukiama.

Anot gautų čia privačių
Bulgariją. Visur statomi įsi-1 žinių, vokiečiai paima savo

sybės policija ir Lavalio mi- 
’icija.

Konakripcijos keliu pran
cūzų darbininkų deportavi
mas Vokietijon paskubina
mas.

stiprinimai
sutinkama
karininkų.

Visam krašte 
daug vokiečių

kontrolėn visus Prancūzijos 
geležinkelius ir visus jų reik 
menis. Civiliniams keliavi 
mai geležinkeliais siaurina-

LONDONAS. — Girdima, I mi iki mažiausio laipsnio 
kad Bulgarijos karalius Bo- Pirmenybę turi karinis tra- 
riaas šaukiasi didesnio akai- Į fikas visais plentais. Visur 
čiąus nacių policijos agentų., tvarką palaiko Vichy vyriau

16 iki 65 m. amž. vyrai ne
turi apleisti savo gyvenamų 
vietų, nes autoritetai gali 
juos pašaukti kokiai nors 
tarnybai.

Geležinkelius saugoti ski
riami patikimi ir atsakingi 
vyrai.

žodžiu, vokiečiai Prancū
zijoje tvarkosi taip, kaip sa
vajam krašte. Vichy vyriau
sybė visus nacių įsakymus 
turi vykdyti.

Anot gen. Alexander, .są
jungininkams teko daugiau 
kaip 1,000 priešo patrankų, 
250 tankų ir galybės sunk
vežimių ir įvairių rūšių ka
ro reikmenų. Sako, ims daug 
laiko tą grobį suskaičiuoti.

Maršalas Giovanni Mes- 
se, italų 1-osios armijos va
das, paskutinis ašies gene
rolų pasidavęs Tunisijoje. 
Jis pasisakė pasiduoti nie
kam kitam, kaip tik britų 
8-osios armijos vadui, seną- 
jam savo priešininkui. Šis jo 
pasidavimui formalumas įjvy 
kdytas.

Kalbama, kad tarp nelais
vių esąs ir vienas Italijos 
karaliaus žentas. Kol kas 
šios kalbos nepasitvirtina. 
Karalius turi kfeturis žen
tus.

Berlyne ir Romoj pripažin 
ta, kad karo kampanija Af
rikoj užsibaigusi ašies pra
laimėjimu. Pažymima, kad 
su gausingesnių priešu ne
buvo įmanoma ilgiau kovoti.

Vokiečiai užgrobė 
deimantu pramonę

LONDONAS (ONA). — 
Iš belgų šaltinių sužinoma, 
kad belgų mieste Antwerpe 
vokiečiai užgrobė visą dei
mantų pramonę savo karo 
mašinos reikalams.

Kadangi karo laiku ši pra 
monė beveik visiškai buvo 
nuslopusi, tad vokiečiai iš
laužė geležines spintas, kur 
neapdirbti deimantai buvo 
sukrauti.

Jie išjudino šią pramonę 
ir kokį laiką dirbo su bel
gais deimantų pramoninin
kais. Pagaliau susekė, kad 
tas bendras darbas esąs 
daug lėtas, tad belgus pra
monininkus pavarė ir šian
die vokiečiai patys vieni dei
mantus apdirba ir pramonę 
veda.

Paaiškėjo, kad vokiečiai 
su belgais pramonininkais 
bendrai dirbo, kad susipa
žinti su deimantų apdirbi
mo speęialybe. Kai tas kiek 
paviršiniai atsiekta, belgai 
pašalinti.

Nežinoma, kaip vokiečiams 
sekasi su ta jiems svetima 
pramone.

SKELBKITE^ DRAUGE

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel 

kitę f 3-člo puslapio “Clas 
sified Sekciją", kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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DRAMBLYS FLRGALfcS DARBE

. Motinu Oisnoi šv Kaži- 
miero parapijos sūnūs ir dūk 
tėrys tikrai ir kilniai pager
bi savo motinėles, priimda
mi iv. Komuniją jų inten
cija. Po šv. Mišių buvo links- 
Įriūs pusryčiai, kuriuos da
lyvavo ir sodaHečių mamy-

Popiet buvo pramoga (bun 
co ir card), kurią surengė 
choras. Nelabai daug žmo
nių ątsilankė, bet daug bu
vo gero ūpo. Visi linksmai 
praleido kelias valandėles ir 
parėmė mūsų jaunųjų pas
tangas veikti.

Gegužinės pamaldos esti 
trečiadienių vakariais 7:30 
vai. ir penktadienių rytais 
po šv. Mišių.

Parapija nuoširdžiai dėko
ja Ant. Bartkauskui už jren-

JOSEPH

girną naujos, deskoe klebono 
ofise. Jis tam tikslui paau
kojo 26 dolerius.

Altorinės draugijos pirmi
ninkės, Onos Vfaslof ir tos 
kuopos draugių pastangomis 
bažnyčios altoriai buvo la
bai gražiai parėdyti ir me
niškai išpuošti gėlėmis ir šil
kais per Velykas, per 13 va
landų iškilmes ir Motinos 
Dienoj. Geraširdžiai parapi- 
jonai suaukojo gėlėms nu
pirkti. Garbė draugijai ir 
jos pirmininkei už tokį pa 
siaukojimą Dievo garbei.

Būsiantį sekmadienį, gegu 
žės 16 d., įvyks koncertas 
ir “show”, kurį išpildys Ke- 
noshos choras. Rengėjai — ‘ 
Rožančiaus draugija. Prog
rama prasidės 3 valandą po
piet. Apie šeštą vai. prasi
dės šokiai. Jau nuo praėju-l 
šių metų žinome, kad kas i

Y-ir

“Sodality News” kitą nu
meri suredaguos Ann Mas- 
tauskas ir Bernice Cepuke- 
nas.

Pusryčiams paruošti kitą 
mėnesį išrinktos Jrrlia Šau
lys ir Eilėn Zalatoris.

Sodalietė

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

DB. 8. WEINE, O.D.

“Draugas” A«nw pboto
Taip yra užimti traktoriai ariant pergulės daržas, kad 

reikėjo į pagalbą kviesti dramblį. Dramblys gavo atosto
gų gegužės 4 dieną ir jis aria daržą, 14th St. ir Kostner 
Avė. Prie plūgo yra Ephraim Soderberg, West Side lands- 
oape foreman, Chicago Park District, o dramblio prižiū
rėtojas Ezra Smith ragina dramblį žengti pirmyn. Dramb
lys yra iš Olympic cirko. . •.1 ■ į

ateis į šį parengimą neapsi- 
vils: džiaugsis ir gėrėsis mū
sų jaunuomenės meniškais 
gabumais ir dainomis.

S. Svirplys, Jr

Iš sodaliečiŲ veikimo

Gegužės 23 d. bua “buneo 
pirty ir pyragaičių vakarie
nė“ parapijos salėje, kad su
kėlus Jėšų įtaisymui rūbų 
tarnautojams Mišioms šv. 
Pramoga prasidės 2:30 vai. 
popiet, o vakarienė 5:30 vai. 
Motinos visų tarnautojų Mi
šioms šv. rengia tą pramo
gą. Tikietai 50c.

Pereitą sekmadienį buvo 
parapijos choro metinis kon
certas.

Padėkos žodis kleb. kun. 
P. Skrodeniui ir varg. F. 
Bujauskui, kurie daug triu- 

(Tęsinys 3 pusi.)

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
— Registruoti ir Licenauoti 
OPTOMETRISTAI

IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETIE 3535
VALANDOS: l'Jrnustl., TrečliuL, Penhttul. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

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

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. va 
Nedčliomis pagal sutarti. 

Office tol YARds 4787 
Namq tol- PBOapact 1930

YARdk SI 49

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Streef

Valandos- 11-12: 2-4 ir « 30 * « 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais 11-12

VIRginia l»W?

South Halsted Street

Tel. CALnmet 7237

Kenosha, Wis. — Motinų 
Dieną sodalietės ėjo prie Šv. 
Komunijos su savo, motino
mis, o po Mišių taip pat su 
Plotinomis turėjo pusryčius 
ir susirinkimą.

Gegužės 23 d. 3 vai. po
piet bus May Corčnation 
bažnyčioje, kaip ir kasmet. 
Iškilmingai procesijai iš
rinktos šios:

May Queen Mary Krauje
lis, attendants — Ann Moc
kus ir Salome Zaleckas.

Faith — Jeąn Butkus, at- 
tendani* St

Hope — Helen Alisaus- 
kas, atfeendąnt — Bertha 
Lauraitis. *

Charįty/«-* Mary Beitas, 
attendant Desris.

DR. VAITITSH, OPT,
LIK" r (VIS

Mase 28 metų praktikavimas
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvinu kkjįų ’ įteippąnų, kuris 

esti priežastimi galvos' skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, iArvuo- 
tumo, skaudamų akių karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos aky* atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na- 

dėlioj pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atitalm 
mm be akinių. Kainos pigiai kaip 

pirma.
4712 South Ashland Ar.

I nllvn ■ ■ llln. i i
RAKANDŲ. PEČIŲ, R ADIO. JEWELRY, M ALEVOS ir tt

DIDELI MATRASAI geros vatos . . .............. .....................$9.95
con. SPRINGS, tory ‘springsai po ............  ....................... $9.95
VAIKŲ LOVELES, vežimėliai po ... •••••«......................S12.95
LOVOS—DRESERI AI—CHE8T8 p® .............. $19.95
9x12 KL1JANKES po .... $195* p° $X95 - $6.95
VARDINUS RUJANKES, 12 p. pločio po 39c ir 69c už yardą
1942 GERIAUSIOS FHILCO RADIOS, 8 tūbų po........  $79.50
MOTOROLA RADiO eomMnacijos po ........................ $139 50

r^FpEHlt^

į,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STARO MVZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU 

PASINAUDOKIT PROGA BAB.AK 
KOL. DAR Si KM PARDUOTI.

TUBOSi CLA.RINBTAI, TROM
BONAI. 8AXAPBONE8, PLUTES 
su "cuw" —- 115.00, 887.50,
646.50 ir Visi garantuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARaZ 8PA- 
NIAK1 MANDOLINAI. BASUOS. 
SMUIKOS, TENOR BASUOS — 
88-50, >8.50, 812.10 iki >85.0*.
OTRI ŪKINI AI BASAI —, 880.00, 
8125.00 ir M65.C0. BASO U»- 
DBNGALAS — |12.00. SMICE- 
LIA1 SMUIKOMB, 8TIMUNINI- 
AMS BASAM S, VIOLAS IR CEL- 
LO — 81.80, 88.00. 86.00, 810.00 
ir 816.00. Striūnos dėl visų vlrft- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — 818.68, 886.60, 
885.00 ir 850.00. PBDALS. ffl- 
BOTS. CTMBOLfe, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant: MOUTM PIKCE relėms
brass Ir “reed” Instrumentams 
psltalkoml Jūsų lūpoms.

EKgPERTTVA* VICTOR IR 
kttk PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų darinė
tam*, Tr tūbom a, Saiaphones Ir 
taipgi Smutkoms Ir Gintarams.

GOLiMmcurs Muare sbop 
»H Maswoll St., Chicago

Greitų Palengvinimą 
nuo HERMA arba 

PATR8KIM0
— telkta —

RYK ES
PATARNA-

VIMASt
— kuris —

Spėriai Ibuo Ja 
Tame!

Jaunuolis., ’trififte neorilm&mi 
karo aviacijos skyr- 5 priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindnese), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu iigydyti.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

, Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniui.

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Avė.

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

pagal sutartį

DR. G. SERNER I
LIKTU VIS AKIŲ GYDYTA t S 
29 metą patyrimas^^m^ Tel.: Yards 1829 

Pritaiko Akinius flUk Kreivas Akis
IStaiso.

Ofisas b* Akinių Dirbtuvė

M01 80; HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 1G iki 4; šuo 6 Ai 8 
NedėUo-j pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS t

opToacsniuOTAi 
L801 So. Ashland Avenu* 

Rangas lf-toa
<«Moaan uaa>L vaza, (Mmį amo VALAVDOBi 
Osdlrn a m. Utį 8:50 g. m 

TraAiad. Ir Mtad. »:»« a. m
-----------ga-?:žg j-. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA-

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
T’rečiad. ir Sekm. tik susitarius

GYDYTOJAS IR CHIRURG

1729 So. Ashland Avė
(2-tms labos)

Tel MIDway 2880 Obicago □

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ifa f 
vai. popiet ir nno 7 iki 8:30 tel vak 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

-šalrnnadinniaia nagai anaitarima

SUPAŽINDINKITE KITUS 
Stf’ nnr.INR "mtAUGF

SKAITYKI! r “DRAUGI

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos ML: BJIVerly 8244

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofim vaL: 1—6 ir 6—S JO P. I 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921. 
R«t: KENwood 5107.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vaL: nno 1-9; nno 6:30-8:3t 

756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą**.

Tel. OANal 6122

GYDYTOJAS » CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Roady

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ». ♦ 
Sekmad., TreČiad ir SeStadiento 

vakarais ofisas uždarytas 

REZIDENCIJA
8241 West 66th Place 

Tel. REPuMlc 7868

Rsa. »sL: PROspect 6689

GYDYTOJAS IR OBIRURGAb 
1821 So. Halsted Street 
Mfcianetya: OMO 8a. Artsstan Am 
ALANUOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

G IW • nrf vatam

GRAŽIOS SOFOS su springsais, gražių, tvirtų spalvų, kurią gsltma
padaryti f Ievą, už ..................................................  .............../ $49.50

2 ŠMOTŲ D1UJTI PARLOR SETAI pv................................................ ..

2 ŠMOTŲ PAKLOK SETAI “Gustom” padaryti, PuHman, Renske, 
RraeMev, Pvrfect, kaina $219.50' rfnorfama HMohdda ui seną 
pador setą iki ........................... *............ ................$50JJ0

Didelis pasirinkimas Parlor setų, gerų Miegamo Kambario setų, Karpetų, 
Dfnetų ir Dinlag Room setų už tokias Žemas kabias kad jūs pamatę nusistebėsite.

SENUS PARLOR SETUS PERDtRBAM UŽ $29.00
Budriko Krautuvė atdara ir Sekmadieniais mm 19:89 ryte iki 4 v. popiety.

* y?

, u m u ih. h <,i 
,.„i. t i....limoHHIIHIHI patrūkimo b*<1oa. 

— SPĖČIAU — 
IMklrpklte fi) skelbimų (r prldito-

klto mums pirm 20 dienų laiko Ir 
mes sutelksime Jums i 
DYKAI — EI.KRTIU* VEIKIMO 

IAMANKATIN1M4 
Jūsų S k IHIri Muskulų rrratuHUitų. 

NĖRA KO GERESNIO Už

crMtor of Cuaton)-Appllunrea for 27 fra
S« S. SVATK, KM. tie, HTA. 4MI 
Daily 10 A.M. -Tll S; Mm., Prl. Tll lt P ja.

N^r«lay -Tll 1. imomIk t (• 4.

W» jrra (Uwnlall« irnriMiilmn bandymas fr 
nabua kltoaa lalkraUtuoM. Talpct, ils 

| pasiūlymas nebus atkartotas.

REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

’■ ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
rAMADDOHRH PROGA DABABTINRlfG tEMOMB 

Nuoemcio baigus.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

.......1
K «

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 28,000.00 apdrausti per Federal Savtngs and Lean In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai itaokn- 
mi ant pareikalavimo.
AENlAtTSlA IR tYMIAFSlA LUMTTVIŲ FINANSINE {STAIGA

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. J 8288 SO. HALSTED I



, A

še&tadienls, gog. 15 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS n

Mirė veteranas
parapijonas

Du Bois, Pa. — Gegužės 
r 7 d. iš šio pasaulio atsisky

rė Vincentas P. Sūnelaitis. 
vienas iš senųjų ir pavyz
dingųjų šv. Juozapo lietuvių 
parapijos parapijonų.

Velionis gimęs Pilviškių 
parapijoje, Suvalkijoje, va
sario 21 dieną, 1875 metais.
J Du Bois, Pa., kaip jaunas 

► ir energingas vyras atvyko 
iš Lietuvos prieš 40 metų, 
ir dirbo anglies kasyklose. 
Velionis buvo susipratęs lie
tuvis, priklausydamas prie 
lietuvių katalikų draugijų ir 
organizacijų, nesigailėdamas 
rėmė šv. Juozapo lietuvių 
parapiją, gausiai aukavo Lie 
tavos atstatymui ir tauti
niai kultūriniams reikalams.'

Skaitlingi seni pažįstami, 
bičiuliai ir draugai, perimti* 
gedulu, gausiai lankėsi į šer- Į 
menis atiduoti velioniui pas
kutinę pagarbą ir suteikti 
nuoširdžią užuojautą nuliū- 
dusiems namiškiams.

Gegužės 11 dieną įvyko 
laidotuvės iš šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčios. Po gedu
lingų šv. Mišių kleb. kun 
Mykolas J. Urbonas skelbė 
pritaikintą turiningą pamok
slą, po kurio velionis buvo 
nulydėtas į šv. Juozapo lie
tuvių parapijos kapines ir 
ten palaidotas.

Velionis Vincentas P. Sū
nelaitis nuliūdime paliko iš
tikimą savo žmoną Marcelę, 
keturius sūnus: Antaną, Jo-

4 Kenoshos Kronika
y /

(Atkelta nuo 2 pusi.) 
sė, kad vakaras būtų sėk
mingas. Dėkojama choris
tams iš Waukegan su varg. 
Zilium, kurie prisidėjo prie 
programos. Dėkojam sve
čiams iš Waukegan ir Ra-

A-cine. Malonu buvo matyti 
tiek daug svečių iš aplinkui.

Gegužės 2 d. parapijos 
choras buvo nuvykęs į Wau- 
kegan, kad dalyvauti pro
gramoj vakaro, kurį rengė 
Šv. Baltramiejaus parapijos
choras.

Gegužės 23 d. parapijos 
choras važiavo į Racine 
koncertu ir įvairumais.

ną, Vincentą ir Stanislavą, 
dvi ištekėjusias dukteris: 
Mrs. W. A. Dannels ir Mrs. 
Carl Brino, ir trečią dukterį, 
kuri yra vienuolė — seselė 
Ona Juozapa, priklausant!

ordinui Seselių Vincentiečių 
(Vincentian Sisters of Cha- 
rity), ir kuri dabar darbuo
jasi kaip seselė-slaugė to or
dino ligoninėje, Troy, N. Y.

A. T.

PADŽKONfi
SODA FOUNTAIN MERGINA 

Reikalingo. Patyrimas nereikalinga. 
EDGEWATER BEACn HOTEL 

Drug Store
5349 Klerkiau Kd

/

M
, . . A

* ’ Z'S
a

PADĖKONE

ANTANAS 
STRAZDAUSKAS

kuris mirė bal. 17 d., 1943 m. 
ir tapo palaidotas balandžio 
21 d., 1943 m., o dabar ilsisi 
šv. Kazimiero kapinėse ainži- 
naj nutiięs ir negalėdamas atl- 

, dėkoti tiems, kurie suteikėjam
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį ( tą neišvengiamą amžiny
bės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsą tarpo, 
dėkojame kun. J. Prunskiui, kuris ligoje suteikė dvasišką pa
tarnavimą, atlaikė gedulingas pamaldas ir pasakė pritaikintą pa
mokslą bažnyčioje; ir taipgi tariame padėkos žodį kun. J. Jan- 
čiui, M. X. C., ir kun. M. šmigelskiui, M. I. C., už atlaikytas 
šv. Mišias.

Tariame nuoširdų padėkos žodį prof. Antanui Pociui už gražų 
giedojimą, vietinėms Seselėms Kazimierietėms už gražų vaikučių 
giedojimą bažnyčioje ir už papuošimą altorių. Sakome ačiū Ka- 
zimieriečių Seselių Motiniškam Namui už dvasišką buketą. Taria
me ačiū Seselėms Kazimierietėms už atsilankymą į šermenis. Ta
riame ačiū Seselėms Pranciškietėms Zitai ir Felicijai už daly
vavimą laidotuvėse. Dėkojame seserei Onai Andrijauskienei iš 
Bostono už šv. Mišių aukas ir dalyvavimą laidotuvėse. Tariame 
ačiū Aleksandrai ir Antanui Kunevičiams iš Clinton, Iowa. už 
šv. Mišias ir dalyvavimą laidotuvėse, dėkpjame pusseserei ir pus
broliui Rimams iš Lawrence, Mass.. už dvasišką buketa; dėkoja
me Petronėlei Jančauskaitei ir Agotai Sadauskaitei ir Walter Mel- 
kui. Sutkums ir l’rbonams už patarnavimą laike ligos ir šerme
nyse.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir gėlių aukotojams.
Dėkojame I-aidotuvių Direktoriui Antanui M. Phillips už man

dagų patarnavimą laidotuvėse.
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų nu

liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; a tau mūsų vyre ir tėveli linkime amžinai 
ilsėtis Dievo globoje.z

Vieno mėnesio sukaktuvėse bus atlaikytos šv. Mišios Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje, geg. 17 d., 6:30 vai. ryte.

PAULINA GRUMBLIS 
(po pirmu vyru ShlepoM-lcz) 
kuri mirė geg. 6. 1943 Ir tapo 
palaidota geg. 10 d., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negulėdama 
atidėkoti tioms. kurie sutelkė 
jai paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškiems tėveliams kun. g. 
Petrauskui, kun. A. Valančiui 
ir kun. A. Zakarauskui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielą if kun. A. Zakaraus
kui, kuris pasakė pritaikintą 
pamokslą bažnyčioje ir kun. S. 
Petrauskui už gražų pamokslą 
prie kapuose.

Dėkojame vargonininkui Ja
nušauskui už gražų grojimą ir i 
Genevieve Giedraitienei už 
gražų giedojimą.

Dėkojame šv. Mišių ir gė- 
—lių aukotojams.

Dėkojame laidot. direkto
riams Mažeikai ir Evanauskui, 
kurie savo gražiu ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ją į amžlnasties vietą, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdintą ir rūpesčius, Dėkoja
mo 1 grabnešiams, Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos ir Šv.

, Pranciškaus dr-jų nariams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
nuliūdimo valandoje ir paga
ilos, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo
nėms;’ o tau mylima moteris 
ir motinėle, linkime amžinai 
ilsėti^ Dievo globoje.

Nuliūdę lieka: Vyras Jonas, 
Sūnus Pranciškus Slilcposvicz 
ir šeima.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS" HELP WA3TTKD 
ADVKRTIHING DEPARTMESJ

127 No., Deart>om Street 
Tel. RANdolph »488-848S

HlCIiP WA.VTED — VYRAI

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west aide svarbioj karo industri
joje shipping departamente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transpųrtacija. 
Matyklt Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
154)4) S. Westem MONroe 6126

“ptokiteIcaro^bonus?

Lieka nuliūdę
STRAZDAUSKŲ ŠEIMA.

O’B’TtlEN
MALEVA

<3s

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
KATA

1751 W. 47th Street

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

A ft A
ONA KERDULIENŽ

Jau sukako 3 metai, kai negai
lestinga mirtis atskyrė Iš mū
sų tarpo mylimą moterį Oną 
Kerdullenę.

Netekome savo mylimos ba
landžio 22 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos Niekados negalėsime už
mirkti. I.al gailestingas Dievas 
suteikia jai amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jo* liū
dną prasišalinimą iš mūsų tar
po. užprašėme 3 gedulingas 
šv. Mišias su egzekvliomls An
tradienį, geg, 18 d.. Aušros
Vartų parap. bažnyčioje, 7:30 
vai. ryto visos kartu.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Onos sielą. Po 
pamaldų kviečiame ) namus 
adresu 4837 8. Sprlngfield
Avė.

Nuliūdęs
Vyras Simonas Kerdidis

Plaunama
SIENOMS MALEVA

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liųuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

$1.55 Kvorta
Liųuid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas. '

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevotL 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

$2.80 Galionas
O’LIte maišosi su vandenin—išdžiūsta J 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų Ir balta.
Didelis pasirinkimas WaII Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond
Lafayette 9500 

1923 So. Blue Island Avė.
Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKVVELI, 1746

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikro<lžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.

Turime didelj 
p « s i r inklmą
Muzfkallškų Instrumntų, Muri- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių musikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER A VENTE
Phone: LAFAYETTE 8617

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių bakaų. Patyrimas nerel 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite J—-Č

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite į Timekeeper's ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sliorldan R<1.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

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

, THE CRACKER JACK CO.
4804) W. 66tli St.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
GRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ĄTSISAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
TsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
atsikreipkite l Colonnade kambarį 
' EDGEWATER BEACn HOTEL 

5349 RhgrMan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS

j CHIPPERS
COREMAKERS, DARBTNTNKAT ir 
WELDER8 reikalingi. Dieną ir nak- 
t) šlftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

VVESTFRN FOUNDRY CO. 
v 3634 S. Kedzie

VYRAMS
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo sąly
gos. Rata 75c; 40 valandų į savaitę.
PROCTER A GAMBLE MFG. CO. 

1232 W. Nartli Avė.

VAIKINAMS ir VYRAMS
17 IKI 50 METŲ

Patyrimas Nereikalinga.
Dirbtuvės Darbai, 

Moderniškoj Spaustuvėje. 
NAKTIMIS AUKŠTESNE MOKESTIS 

Swing šiftai—Svarbi Industrija 
PASTOVUS DARBAI 

Cafeteria Dirbtuvėje 
UNITED AUTOGRAPHIC 

REGISTER CO.
5000 S. California Hemlock 94)00

REIKIA MERGINOS
Samani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN 8T.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlvgos. gera transportacija. 
Mntvkit Mr. Neison. , 
MTNNEROTA MINING « MFG. CO. 
1500 8. Weaterw MONroe 6126

MERGINOS — MOTERYS
Patyrimas nereikalinga, švarus dar
bo* -prie popieros produktų. Malo
nios darbo aa'vgos. ’

PASTOVUS DARBAI ....
Viršlaikis po 40 valandų. '

, MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohk>.

FOUNTAIN MOTERIS
Reikalinga prie Lt meti Counter. •

Vakarais nereikia dirbti.
Gera nradinė mnkeutlg.

NEISNER BROS.
3122 W. 6Mrtl St._________

GERAI APMOKAMI
GERI DARBAI

MERGTNTT REIKT 4 
TARP 18 IR 35 METŲ

Dirbti prte lengvu ir švarių 
dirbtuvės darbu.

Malonios Darlio Sąlygos 
Nuolatini Darbai.

Ateikite pasiruošę stoti prie darbo

SCHWEIZER SWISS 
& EMBROIDERY CO. 

3345 N. WOLCOTT

" ” " ’ VYRAI* "iit" "mOTERYs" ” ’ ’ '

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU

GERA MOKESTIS 
Puikios Darbo Sąlygos < <

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

PORTERIS
Vyrai reikalingi dirbti Ice Cream 

dirbtuvėje. Pastovūs darbai.
Atfdšauklte J—

NONBETTER ICE CREAM OO. 
_________ 1035 8. Kedzie.__________

DEFENSE DARBAI
Pataisymui lengvų mašinų ir plūkiu 
galandimui.
AMERICAN MACHINERT EXCH. 

3044 W. lake 8L

VYRAI IR MOTERYS

DIAIŲ PLOVfiJAI
Reikia Vyrų ir Moterų.
ZION RESTAURANT 
3708 W. Rooaovelt Bd.

FRFJGHT HANDLERS
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP. 

Door 5. House 8.
1STH » CLARK RTS

MILU HAND
Reikalingas rašalo (ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

FUCHS & LANG MFG. CO.
120 W. Illinois St.

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti priatatvme mėnoa ka
riuomenei, įaivvnui ir aliiantams. 
Patvrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo. Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
šiftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

88 Iki 60 Metų
DfiL DIRBTLVBS DARBŲ

Atsišaukit J Employment Ofisą. Pir
madieni nuo 8:80 ryto iki 8 vakaro.
CASPERS TIN PLATE CO.

4100 W. 43n<1 Place
Chlcago. UI.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Oera mokeotla ir' vlršlalkla.
ERIE RAILROAD 

14tb Ir (Tlark St«

VYRŲ ,
Receiving ir Warehouse departa
mentuose reikalauja seniai įsteig
ta kompanija kurios normalūs 
produktai dabar yra vartojama 
dėl

PERGALES
Atsišaukit dabar jei nedirbate 
pilną laiką prie karo darbų.
METAL & THERMIT CORP.

415 E. 151st Street 
Kast ClUcago, luti.

HELP WAWTED — MOTERYS

SVARBIOJ PRAMOHEJ 
Nepatymsios Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Loaders ir Line 
Operatorės. Aukšta minimum mo
kestis su gera proga isidirbimo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

OSrd Rt. & Archer Avė. Argo, IU.
Tel.: Summlt 800. Ext. 271.

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo. Proga dirb
ti viršlaikį. Dieną arba naktį šif
tai. Atsišaukite į Moterų Emplo
yment Dept.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MERGINOS
18 Metų ir Savirš

SVARBUS KARO DARBAI 
Dirbtuvės darbams, geros darbo są
lygos. Poilsio Laikotarpiai; Cafete
ria; Rūkymui kambariai.

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 WMhlnig*on Blvd.

OPERATORIAI 
Karo Dirbtuvei

_ ralingi patyrę vyrai ir moterys 
aeratoriai prie Turret ir Engine

Lathes, Drill Press, Profilers, Hand 
Screw Mašinų, Cleveland Automatic 
Screw Mašinų ir Turret Lathe Set
up vyrai ir Timekeepers. Dieną ir 
naktį šiftai. 48 vai. savaitė. Gera 
mokestis—geros darbo sąlygos.

MOTIOGRAPH
4431 W. LAKE ST.

Vyru

Vyru 
Vyru 

17 iki 50
IR

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo

1 dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.
OARDINER METAL CO.

1854 W. IsUce St. ar 
4820 S. Campbell,

MERGINOMS
MOTERIMS

Lengvi Dirbtuvės Darbai. 
Patyrimas Nereikalinga. 

Proga Isidirbimo. 
VIRŠLAIKIS

HARLICH MFG. CO.
1417 W. Jackson.

Merginu 18 iki 35
SVARBIAI PRAMONEI

Reikia prie išsiuntimo dėžių dėl 
Defense produktų. Už viršlaikį 
mokama laikas ir pusė.
Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
Patyrimas nereikalinga.

Gera Transportacija

2425 S. ROCKWELL ST.
IŠDIRBK.!AI DIESEL - ET ECERIC 
STRF.AMLIM’RS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKLI TitMAl'S 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

Paprastu Darbininku 
Mach. Pagelbininku 

Mach. Operatorių
100% KARO DARBAI 

$40 IKI |55 f SAVAITĘ 

PRADŽIOJE

Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatsišaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 5 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans- 
portacijos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION 

LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS *CORP.

. S
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Reikšminga patriotinė diena
Pasakyti, kad — aš esu amerikietis — visada daug 

reiškė. Ypač daug reiškia dabar.
Būti amerikiečiu arba Amerikos piliečiu .yra didelė 

garbė.
Kodėl taip — ir aiškinti nereikia.
Amerika yra laisvės kraštas. Kai Europoj ir kituose 

kontinentuose laisvę ir geresnį dvasinį bei medžiaginį 
gyvenimą mėgiantiems žmonėms susidarydavo nebepa
kenčiamos sąlygos, jie vykdavo į Ameriką ir neapaivil- 
davo. Čia jie rasdavo ir religijos, ir žodžio, ir susirin
kimų laisvę. Be to, čia rasdavo tokias medžiaginio gy
venimo sąlygas, kokių kitur neturėdavo.

Tai įrodyti per daug toli mums netenka eiti. žinome 
iš lietuvių gyvenimo.

KaiLiČ^ūvabuvo^RUšijos carų pavergta ir persekio
jama, kai ten ir lietuvių spauda it visoks veikimas bu
vo griežčiausia draudžiama, kai dėl skaitymo ar plati
nimo lietuviško laikraščio ar knygos lietuvis buvo bau
džiamas ištrėmimu į Sibirą, kalėjimu ar net mirtimi, 
tūkstančiai mūsų brolių ryžosi slapta bėgti per rube- 
žių ir vykti į laisvąją Dėdės Šamo žemę.

Ir čia atvykome ne vienas kitas, bet šimtai tūkstan
čių. Čia netrukdomai įsisteigėme savas parapijas, mo
kyklas, organizacijas, čia netrukdomai gyvenome ir gy
vename laisvu gyvenimu. Mes čia pamylome demokra
tinę santvarką ir visą Amerikos gyvenimo būdą. Begy
vendami čia laisvu gyvenimu, mes turėjome progos pa
dėti ir savo broliams Lietuvoje.

Pirmojo pasaulinio karo metu mes galėjome jiems 
daug padėti iškęsti karo vargus ir net atstatyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Kai 1940 m. Lietuva ir vėl pateko j belaisvę, Ameri
kos lietuviai ir vėl stojo ją ginti ir jos reikalais rūpin
tis. Tasai rūpestis ne be pagrindo. Prezidentas Roose- 
veltas yra autorium Atlanto Čarterio. Jis 1940 m. spa
lių mėn. 15 d. priėmė Amerikos Lietuvių Tarybos dele
gaciją, kuriai pažadėjo stovėti už atstatymą Lietuvos 
nepriklausomybės.

Vadinas, Amerika stovi ne tik už savo žmonių lais
vę ir gerovę, bet ji visais žmonėmis rūpinasi. Dėl to 
mes galime nuoširdžiausiai didžiuotis galėdami gyventi 
Amerikoje ir būti jos piliečiais. Ir didžiuojamės. Mes 
nuoširdžiausiai sveikiname ir visus tuos, kurie vėliau
siu laiku tapo U. S. piliečiais.

Reta. kuri lietuvių šeima netari vieną, du, ar dau
giau savo narių U. S. kariuomenėje. Dešimtimis tūks
tančių tėvų ir motinų didžiuojasi tuo, kad galėjo duoti 
Amerikai ginti brangiausią savo turtą — sūnus. Di
džiuojasi ir patys galėdami dirbti ir aukotis Amerikai 
ir jos garbei kelti.

Tad, “I am an American” diena yra visų ištikimų 
šio krašto piliečių diena, švęskime ją, atnaujindami 
savo ryžtingumą ir pasiaukojimą darbuotis ir kovoti, 
kad apginti Ameriką nuo piktų priešų ir kad apsaugoti 
demokratinę santvarką, kuri mums garafttvoja laisvę 
ir gerovę, kuri stovi už visų pasaulio tautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

Gina savo teises
Anglijoj sumanyta savotiškai reformuoti mokyklas. 

Tos reformos, kaip pranešama, paliestų ir katalikiškųjų 
mokyklų sistemą, ją gerokai pažeidžiant. Katalikų vys
kupai Anglijoj dėl to protestuoja. “Mes neišsižadėsime 
eavo mokyklų, nepaisant kiek jų išlaikymas pareika
lautų iš mūsų pasiaukojimo” — pareiškia katalikai.

Nėra abejonės, kad Anglijos valdžia skaitysis su 
griežtu, «bet labai teisingu katalikų nusistatymu.

Anglijos katalikų vieningas gynimas savo teisių, mo 
u Utuose reikaluose >ra labai pavyzdingas.

Chioagos dienraštis “Daily Times” aną dieną įdėjo 
trumpą, bet reikšmingą vedamąjį straipsnį, kurį pava
dino “United for Peace”.

Šiame straipsny primenama Italijos diktatoriaus Mus- 
solinio neseniai pasakyti žodžiai — “mes angrįšime j 
Afriką”...

Tai reiškia, kad Mussolinis dar vis tik svajoja apie 
grįžimą Afrikon su savo ginkluotomis jėgomis ir, žino
ma, su Hitlerio pagalba.

Jungtinės Tautos, aišku, žiūrės, kad fašistų grįžimas 
į tą kontinentą šio karo metu neįvyktų. Ir neįvyks.

Bet Daily Times redaktorius stato klausimą, kaip 
bus po dešimties iar dvidešimties metų? Ar ir tuomet 
dar gyvuos Jungtinės Tautos, kad budėti, kad saugoti 
Afriką nuo naujos italų ar kitų invazijos ir išvengti 
naujo karo? *

Laikraštis teisingai pareiškia, kad Jungtinių Tautų 
organizacija ir po karo turės pasilikti Atsitikime, jei 
ir vėl Europoj ar kitame kontinentą atsirastų naujas 
Mussolinis ar Hitleris ir stengtus užkurti naują kąrą 
pasaulyje, jungtinės tautos turėtų būti prisirengustad 
tokius pavojus pašalinti.

Jei tautos yra susijungusios karui vesti, jos turi būti 
vieningos ir pasaulio taikai palaikyti.

Dviejų nuomonių dėl to negali būti.

Fašizmas smunka.
Slapta gauta žinių iš Ita

lijos, kad fašistų partija na
rių skaičiumi sumažėjo dau
giau kai 50 nuošimčių.

Buvusis fašistų, partijos 
sekretorius Vidussoni savo 
pranešime Mussoliniui patie
kė tokias skaitlines: pernai 
fašistų partijoj buvo 27,376,- 
301 narys, o dabar liko tik 
12,267,281.

Moterų fašisčių sekcija 
dar labiau nupuolė: iš X,- 

i 027,409 narių liko tik 359,- 
f‘370. šie daviniai rodo, kad 

Italijos žmonės yra labai nu
sivylę fašizmo režimu.

•
WendeU Willkie, kaip bu- 

vo pasklidę gandai, manęs 
< apsiimti radijo žinių komen

tatorium. Bet, pasirodo, tai 
ne tiesa.

Nors šis ponas yra neblo
gas blioferis, bet vis tik ži
nių komentatorio pareigoms 
netinka.

Jis netinka, kaip rimtes
nieji respublikonai mano, nė 
kandidatu į prezidentus.

Ar irus mainierių streikas ?
Daroma visokių spėlioji

Vr • i 1 • •• 1
Vašingtono konferencija ir Lietuva

Vašiu gtonfe įvykstančioj Prezidento Roosevelto ir Pre- 
miero Churchillio konferencijoj, be abejojimo, bus svars
tomi ir pavergtųjų tautų išlaisvinimo ir atstatymo rei
kalai. Bus kalbėta ir apie Lietuvą.

Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija nepripažino 
1940 m. birželio mėnesy įvykdyto rusų bolševikų smur
to, okupuojant Lietuvą. To savo nusistatymo ligšiol 
neatšaukė ir, reikia manyti, neatšauks.

Šiam nusistatymui paremti ir anglai ir amerikiečiai 
turi labai stiprų pagrindą. Lietuva yra aena valstybė. 
Lietuvių tauta yra visai skirtinga nuo visų savo kaimy
nų.’ Jos Valia visiems aiškini žinoma — ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma. Tai žino ir Prezidentas Roose- 
veltas ir Premieras Churchill.

Mes neabejojame, kad Lietuvos Pasiuntinybė Vašing
tone suras priemonių dar vieną kartą priminti didžiųjų 
valstybių garbingiems vyrams, kad Europoje negalės 
būti teisingos taikos be laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos.

Teneliečia Lietuvos nei rasai, nei vokiečiai, nei len
kai. Ji ten gyvenantiems žmonėms — lietuviams pri
klauso. Jungtinės Tautos turės išpildyti lietuvių tau
tos nepalaužiamą nusistatymą ir valią — atstatyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Mėginimas ją jungti su bet ku
ria kita valstybe, būtų laužymas lietuvių tautos valios, 
būtų prieštaravimas Atlanto čarteriui ir Keturioms 
Laisvėms.

Dalyvaukime patriotiškose iškilmėse
Rytoj Soldier Field, Chicagoj, įvyksta didingas patri- 

jotiškas parengimas, kuriame, neabejojamu dalyvaus 
virš šimtas tūkstančių žmonių. Tuo parengimu rūpinasi 
Chicago Herald American, įvairias rūšies organfacaci- 
joms pritariant. Kadangi toks gražus dalykas yra ren
giamas, kad pademonstruoti Chicagos visuomenės ir 
įvairių tautinių grupių vieningumą karo pastangoms, 
todėl ir lietuviai nutarė atskiro parengimo “I am an 
American” dieną nedaryti, bet dalyvauti Herald Ame
rican surengtose iškilmėse, kurių programoj skambės 
ir lietuviškos dainos, Sasnausko vyrų choro dainuoja
mos. Svarbiausias kalbėtojas bus gen. Henry H. Arnold, 
vyriausias karo aviacijos vadas. Maldą atkalbės J. E. 
arkiv. Samael A. Strrtch. Programoj filmų žvaigždės, 
kariuomenės vienetai ir visokie parodaviraai, margu
mynai.

Lietuvių ir raginti, berods, nereikia: visi, kas tik ga
lės, vyks į Soldier FieM. Pradžia 2 vai.

Meksika v katalikai
Meksikos arkivyskupas Luis M. Martines, kaip pra

neša N. C. W. C., džiaugiasi, kad paskutiniais metais 
Katalikų Bažnyčios padėtis Meksikoje žymiai pagerėjo. 
Tai įvykę dabartinės vyriausybės dėka. Prezidentas A- 
vila Caraacho ypač čia bus daug nusipelnęs. Dėl to ir 
katalikai visokiais būdais kooperuoja su vyriausybe. 
Dėl to Meksika šiandien visais atžvilgiais daro žymią 
pažangą. V

Kaip gerai atsimename, prieš keletą metų visos Mek
sikoje bažnyčios valdžios buvo uždarytos, o tikintieji 
skaudžiai persekiojami.

Jungtinių Tautų pergalė mus visus tūrėtų raginti dau
giau U. S. karo bonų pirkti, daugiau dirbti ir aukotis 
didžiosioms karo pastangoms... Į • »■«. —

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės mėn. 15 d.)

Maldos už UHtą*. fev. Tė
vas Benediktas XV išleido 
parėdymą melstis už pasau
lio taiką. šv. Petro ir Povi
lo šventei popiežius paruo
šė apecialinę maldą.

Vokiečiai bėga... Luneville 
linijos daly įvyko dideli mū
šiai. Vokiečiai buvo nugalė
ti. Kiek tik galėdami, prie
šai bėgo nuo amerikiečių di
delio spaudimo.

•
Leninas prašo pagalbos... 

Bolševikų premieras N i kolai 
Lenin ieško pagalbos. Savo 
atsišaukime jis sako: kont- 
revobucija pakelia savo gal
vą ir siundo išbadėjusias 
žmonių minias prieš sovie
tus. Bolševikai esą blogame 
padėjime ir dėl to prašo pa
galbos.

Trockis pardavė Lenkiją.. 
Trockis, kaipo rusų delega
cijos, tarusis em vokiečiais, 
pirmininkas, “pardavė” Lcn 
kiją vokiečiams.

šeštadienis, geg. 15 d., 1943

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumtos
Bruklyno lietuviškų bal- 

šavikų gazieta aną čLen įdė 
jo pinčerių, ant kūno yra 
toks vaizdas: Hitleris ati
daro bakso šoną ir išleidžia 
pulką žiurkių. Jos neria pro 
tvorą, už kurios matosi di
dingas pastatas — “Arsenai 
for Democracy”. žiurkėms 
Hitleris sako:

“Lyskite ten ir pildykite 
Goebelso instrukcijas”.

Vienas Čikagos balšavikų 
pamatęs tą pikčerių baisiai 
įsižeidė. Nusispiovęs pasakė:

“Mūsų draugams Brūkly - 
ne galvose negera: tuo pik- 
čeriu jie puikiausiai save 
išduoda”.

mų-
‘Ta?ačiau va^rgu John Lewis 

išdrįs vesti mainierius į strei 
ką po penkiolikos dienų pa
liaubų, jei jo sąlygos ir ne
būtų priimtos.

Lewis jau turėjo progos 
įsitikinti, kad ir visuomenė 
ir net jo paties vadovauja
mi mainieriai nepritaria jo 
nusistatymui vesti į streiką 
darbininkus tokiu momentu, 
kuriuo kiekvieno darbininko 
jėgos taip reikalingos karo 
pastangoms.

Rašinui užėjus, sakoma, 
daugelis važiuoja į farmas 
pafišinti kilbasų arba vieno, 
kito šolderuko. Aną dien pas 
savo pažįstamą farmerį nu
važiavo ir Vincas Didgalvai 
tis. Aprodant Didgalvaičiui 
f n mato wl$ši»i'T

Andrulevičius aną dieną 
supyko, kam dis^usuojama, 
kas busią po karo. Sako, da
bar reikia muštis, o ne gal
voti. Gerai savo galvą par
davusiam Andrulevičiui taip 
sakyti, bet juk ne visi gal
vas pardavė. Kas jas turi, 
nori vartoti, ir pastebima, 
kas daugiau galvoja, tas ge
riau mušasi.

Bolševikų vargonai, dėl 
lenkų noro atsiimti savo pi
liečius iš Sovietijos, klausia: 
“Ar tie žmonės nori važiuoti 
kitur?” Geras klausimas. 
Nužvelgiama, kad tų žmo
nių dauguma jau vienu ar 
kitu budu atsidūrė kapuose. 
Tat, gali būti, jau jie ir ne
nori niekur kitur važiuoti.

siauru lieptu, kuriuo varo
mi gyvuliai. Priėjus liepto 
vidurį -farmeris atsigrįžo į 
Didgalvaitį ir sako:

— Būk atsargus. Šioje vie 
toje jau ne vienas asilas nu 
krito į upelį.

Mūsų bolševikai, kai ka
da, labai keistai lietuvių 
kalbą pavartoja. Aną dieną, 
žiuriu, sako: “Ispanija pa
leido pojūtį”. Jurgis Paprie- 

i Snaputį b RgUBhaįjįt , paklausė:
“Kas yra pojūtį paleisti'! 
Bene tą patį, ką aš paleidžiu 
rūgštaus pieno prisival
gęs?” Nieko jam negalėjau 
paaiškinti.

NAUJOS PATARLES
Būdamas skurdžium — 

turtingo draugu nebūsi.
Kosėdamas — nepasilsėsi.

“Auksaburnė” Vilnis grau
dena mus neduoti fašisti
niam velniui nei vieno pirš
to. Gal todėl Stalinas len
kams ir atsuko visą užpaka
lį?

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta
bą ir aakštą rūšį LENTŲ — MILLWOBK 
— STOGŲ IR MAMŲ MAYERUOLĄ — 
dėl garažų, poreių, viškų, skiepų ir f lėtų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasUnk pertaisymo namų.

rA
APROKAYIMAS IR PRISTATYMAS 

TEIKIAMAS DYKAI !
STANLEY LITWINAS,

General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3039 SO. HAL8TED ST. TEL. V1CTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

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

VISAS DARBAS 
IR MATEUOLAS 

PILNAI
GVARANTUO4AMA8

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų, rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų Ir audinių aptraukiami materialų.

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
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo k u n. A. Briška

Tekėjimas

Prieš Alaskos ir Aleutian 
salų atradimą, gyventojai 
buvo stabmeldžiai. Vėliau, 
Rusija užvaldžius Alaską, 
pradėjo skiepyti ir savo ti
kėjimą vietos tautelių tar
pe, tačiau žmonės neturėjo 
didelio pasitikėjimo nau
jiems atėjūnams. Kad pa
traukti gyventojus prie sa
vęs ir įgyti juose didesnio 
pasitikėjimo, Rusijos pirk
liai prašė valdžios atsiųsti 
misijonierių šelikof, narys 
Rusijos-Amerikos kailių ben 
drovės, ypatingai susirūpino 
misijomis. 1787 m. jis tuo 
reikalu kreipėsi į Rusijos 
Sinodą, prašydamas atsiųs
ti misijonierių ir žadėdamas 
ne tik padengti jų kelionės 
lėšas, bet ir užlaikyti misi
ją. Pirklių susirūpinimas mi
sija buvo ne tiek iš noro j- 
vesti krikščioniją stabmel
džių tautelėse, kiek dei pe 
no. Prie krikšto rasai krikš 
to tėvai tapdavo giminėmis 
naujo krikščionio, kuriam 
apkrikštytas asmuo pasiti
kėdavo ir prekybos reika
luose. 1793 m. carienė Katrė 
II įsakė metropolitui Gab- 
riel misijų reikalais daryti 
žygius. 1794 m., vadovaujant 
archimandritui Ivassofui, iš 
Petrapilio išvyko 8 švent. ir 2 
pasaulionys. Sustojo ant Ka- 
diak salos. Nuo salos šven
tikai, globojami medžiotojų, 
išsiskirstė po visą Alaską 
skelbti stačiatikių tikėjimą. 
Nuo 1794 m. rusams pasi
sekė įsteigti 16 parapijų su 
10,225 žmonių. Žlugus Ru
sijos imperijai, ir tos para
pijos pradėjo smukti. Iki 
pardavimo Amerikai, joks 
Amerikos misijonierius Alas 
koj nesidarbavo. Rusų šven

tikai buvo vienintMiai misi- 
jonieriai. Bet patekus Ame
rikos globai, atsivėrė Alas
kos durys ir katalikų misi- 
jcnieriams. Katalikų skai
čius dabar kasmet laipsniš
kai auga.

Sunki pradžia

Kaip visur, taip ir čia ka 
talikų misijonieriai susidūrė 
su sunkiu darbu ir vargu. 
1862 m. jaunas, kupinas jė
gų, kunigas Seųuin iš Kana
dos Athabasca vikariato iš
vyko misijų darbui į Alas
ką. Perėjus Rocky kalnus, 
atsirado toje Alaskos daly
je, kur upė Poscupine įteku 
į Yukon. Po didelių nepasi
sekimų ir susidūręs su prie
šingumu vietos žmonių, bu
vo priverstas grįžti atgal. 
Po keliolikos metų pirklys 
F. Mercier kreipėsi į Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panelės 
Kongregaciją reikale misi
jonierių. Priežastis buvo to
ji: prietaringų tautelių A- 
laskoje tarpe susidarydavo 
rimto gyvybei pavojaus. 
Pirkliai ir šiaip vertelgos 
manė, kad krikščionių tikėji
mas sušvelnins stabmeldžių 
būdą ir prašalins pavojų.

1871 m. vyskupas Clut su 
kun. Lecorre išnaujo išvyko 
į Alaską misijų darbui. Su 
savim pasiėmė ir vieną in
dėną Silvain, kuris mokėjo 
keletą vietos žmonių kalbų. 
Nuvykę apsigyveno vadina
moje Yukon tvirtovėje. Pra
leidę žiemą pavasarį, Yukon 
upe plaukdami žemyn, pra
dėjo skelbti Kristaus moks
lą. Sutiko įvairių žmonių. 
Vieni buvo priešingi naujam 
tikėjimui, kiti rodė prielan
kumo. Pamatę vaisių savo 
darbo, jau manė įsteigti mi
siją prie upės Yukon. Tuo

DAUG VOKIEČIU PATEKO Į NELAISVĘ

“Draugas” Acme photo

jungininkų rankas, baigiant karo operacijas Tunis ir Bizerte.Tūkstančiai belaisvių ir dawg karo įrankių pateko į 
Čia matome ilgą eilę ašies belaisvių.

Vestalės paminklas
Ties Tiroli, netoli Romos, 

rastas vienos vestalės gra
bas. Vestalių paminklų ran
da labai mažai, todėl jie ar
cheologijos atžvilgiu turi di- 

j dėlės reikšmės. Paminklas 
stulpo išvaizdos pastatytas 
ant penkių slenksčių paaukš
tinimo. Sv'jg parašu, jis pri
klausė Lucijaus dukteriai 
Cossiniai. Aiškinama remia
ntis ksi k riais Cicerono raš
tų daviniais, kad Cossinia 
priklausė vienai patricijaus 
šeimai Tibere (dabartiniam 
Tiioli), Būdama 12 metų, ji 
tapo vestale ir mirė turėda
ma 78 metus. Ant paminklo 
yra šis parašas: “Vesta-mer 
gėlė Cossinia tarnavo dievai
tei Vestai vienuolika kartu 
pea šešeris metus”, čia ji 
palaidota, ir šį paminklą Ro
mos tauta pastatė jos gar
bei.

RIMTIES VALANDĖLEI
Britų ministeris pirminin- 

kas gudrus politikas. Bend-; 
rai, anglai pasižymi tuomi, 
kad politikoje gan toli pa
žengę — valdo pusę pašau
ti, paukštelis plunksnas, me- 
lyg skriaudžiami, nelaimin-į 
gi, verti pasigailėjimo. Ame-i 
rika užjausdama jų padėtį, 
prijungusi kitas lahai svar
bias priežastis, stojo karan 
laisvę ginti.

žinoti, kur. kaip, kada, ga
lima išmintingiau pritaikin
ti menkiausio sąnario jėgas, 
žmogui tikrai naudinga. Tas 
pajėgas įkinkyti darban, 
taip kad neštų gerų vaisių 
ne visiems pasiseka, nes ži
noti ir panrudoti, du skir
tingi dalykai.

Kaip apsukriai Hitleris 
kalba. Argi ne išgavo nuo 
vengrų, italų ir kitų tautų 
gan daug kareivių, karo pa 
būklų? Hitleris savo rinkti 
nius pulkus saugojo nuo pra

. žūties svetimas pajėgas a u 
kodamas. Visi turėjo pripa 
žint-i, kad net anglai gud 
riau nebūtų sugebėję pada 
ryti.

Jeigu tokiu būdu žmonė? 
gyvena, kariauja kad laimė 
jus kovą, visai laikiną gar
bę, kiek privalėtų žmogus 
dėti pastangų, kad sielą iš
laikytų nuodėmių nesuterš

tą, gyvą pašvenčiama j a ma
lone, paklusnią Šventos Dva
sios įkvėpimams.

Pirmos vietos visi norėtų 
gauti, jos siekia, tiktai iš
imtis daroma jeigu galvoja
ma apie Dangaus Karalystę, 
kuri nors svarbesnė už vi
sas kitas pirmenybes, tačiau, 
priversti spręsti iš kandida
tų skaičiaus, reikėtų pripa
žinti, kad mažai kam galvą 
sopa mąstant kaip geriau 
atsiekti dangų.

Taip kaip žmogus maino 
savo drabužį, gyvulėlis kars
ti, paukštelis plunksnas, me
dis lapus, taip politikos sfe
roje, mintys, siekiai, vadai 
irgi keičiasi. ChamterJainau 
rodėsi nepamainomas, visg 
vietos nustojo; juo daugiau 
sakysi, kad asmuo nepamai
nomas, juo daugiau apsigau 
si.

Jeigu teisingus politikos 
dėsnius ir priemones tokia 
pat gudrybe ne tik vadai, 
bet paskiri asmens, pavar
totų kitų kūno ir sielos ge
rovei, nereikėtų galvoti kas 
daugiau patrankų nustatys, 
kuri tauta turės geresnius 
lėktuvus ar geriau išlavintą 
galingą kariuomenę. Deja, 
žmogus rodo daug apsukru
mo tiktai netaiko amžinam 
gyvenimui. Ą.B.C.J

tarpu atėjo žinia iš Romos. 
Draugijos Tikėjimui Platin
ti, kad Alaskos misijos pa
vedamos Vancouver, B. C., 
vyskupo Seghers globai, šis 
vyskupas buvo labai atsida
vęs misijų darbui. Kad ar
čiau prieiti prie įvairių vie 
tinių žmonių ir geri?u pa
žinti juos, ėmėsi darbo ir 
mokinosi tų žmonių kalbų 
Darbas gerai sekėsi. Besi
darbuojant Alaskoj jis, vys
kupas Seghers., gavo iš Ro
mos žinią, kad skiriamas j 
Oregono arkivyskupiją pa- 
gelhinintou arkivyskupui BU- 
ncbet. Norėdamas tęsti mi
siją prašė Šv. Tėvo Leono 
XIII, kad paliktų vietoje. Po 
piežius prašymą išklausė. Be 
to, vysk. Seghers, neturėda
mas ganėtinai kunigų misi
jų darbui, kreipėsi į jėzuitus 
pagalbos. Jėzuitai pasiuntė 
du kunigus.

Rugsėjo mėnesį 1885 m. 
vyskupas su savo psgelbi- 
ninkais plaukė upe iki vie
tos vadinamos Chilkut. Čia Į 
jėzuitai išlipo darbuotis in- I 
dėjau tarpe prie upės Seward, 
o vyskupas su savo tarnu 
Fuller nuplaukė toliau iki 
vietos vadinamos Nuloto. 
Kunigas Tosi lyg ką tai jaus 
damas nenorėjo skirtis nuo 
vyskupo. Jo žindi? lyg jautė 
didelę nelaimę. Bet reikėjo 
skirtis. Susirūpinęs jis pra
šė tarno Fuller būti ištikimu 
vyskupui ir apsauga kiek
viename žingsnyje. Fuller 
pareiškė mylįs vyskupą taip, 
kad už jį pasirengęs net 
mirti. Bet tai buvo veidmai
nio kalba. Kelionėje., lapkri
čio 25 d. jis, tasai tarnas 
Fuller, naktį vyskupą nušo
vė apleistoje žvejų lūšnoje.

PERSKAITĘ “DRAUGI’ 
DUOKITE JJ KITIEMS

SXTRA1 EKTRAI
Berti tainytua 

vardan tr 

a<l rnsas

Lt „tu v Ūkas 
Aydukas

RBMKITB 
1 SENĄ 
LIETUVIŲ 
UF.A.UOĄ

lotynų Amerikos respublikos 
sulaiko penktąją kolumną

N EL AUKITE-
Kada FBI agentai Jungt. 

Valstijose atsargiai seka vi- ’ 
sus penktos kolumnos dar-| 
bus suardyti tautos karo pas 
tangą, mūsų kaimynai į pie
tus taip pat nepasiduoda a- 
šies įsibriovimui.

Raportai iš kitų Amerikos 
respublikų į Office of Coor-Į 
dinator of Inter-American i 
Affairs parodo, kad jie su 
pasiryžimu bando sulaikyti 
ašies įsikišimą į vakarų že
myno reikalu^.

Iš Moųfcevideo, Uruguay, 
ateina .žinios apie darbus 
“Emergency Advisory Com- 
mittee for Political Defense 
of tbe Conttnent”. Organi
zacija įsteigta praeitą pava
sarį, kad atstovautų Ameri-. 
kos respublikas. Komitetas 
svarsto žygius kontroliuoti 
priešvalstybinę propagandą, į 
espionažą, sabotažą ir pana
šius veikimus. Kad apsau- j 
goti kontinentą, komitetas 
pasiūlė atsargiai prižiūrėti 
susisiekimą tarpe vakarų že
myno ir neutralių šalių už 
Atlanto. Tikslas yra sulai
kyti ašies agentus nuo var
tojimo komunikacijos linijų 
espionažo tikslams.

Anksčiau. Argentina ap- 
ribavo pranešimus iš ašies 
pasiuntinybių toje šalyje sa
vo valdžioms, jiems davė šių 
sti tik 100 žodžių radio ko
dekse per dieną, tokiu būdu 
sulaikė siuntimą informaci
jų apie alijantų laivus.

Komitetas ragino artimą

bendradarbiavimą tarp cen
zūros įstaigų įvairių tautų 
vakarų žemyne įr Jš’tig. T?fu- 
tų, ir pasiūlė sistemą visą 
pusiniams susitarimams, ku 
ris įvykdins vienodus cen 
zūros veikimus.

Kitos Lotynų Amerikos 
šalys irgi pasiryžę sulaikyt’ 
penktąją kolumną ir espio 
nažo veikimus. *

Anglijos lietuviai 
išsiilgę knygą apie
Lietuvą

LKFSB pasiuntė Londo
no lietuviams kai kurių kny
gų apie Lietuvą. Pasirodo, 
kad pašto susisiekimas vei
kia neblogai ir lietuviai kny
gas gavo. Siuntinys buvo iš
siųstas vasario 10 d., o kny
gas gavo kovo 23 d. Įdomu, 
kad maždaug tuo pačiu lai
ku oro paštu išsiųstas laiš
kas atėjo į Londoną tik ko
kia pora dienų anksčiau. Mū
sų korespondentas praneša, 
kad Anglijoje sunkiau su 
knygų leidimų: cenzūra grie 
žčiau žiūri, o ir kai ji pra
leidžia, ne visų kraštų rei
kalus ginančios knygos vie
nodai lengvai gali gauti po- 
pieros. Estas Bauci a3 yra 
parašęs labai gerą veikalą 
apie Baltijos kraštų ekono
minius klausimus. Daug mė
nesių praėjo, kol gavo rei
kiamus leidimus ir dar neži
nia ar dėl karo sunkumų ga
lės knygelę išleisti.

Gražitiisias Pasirinkimas Jannavedėms!
SukneliŲ Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Sukneles — mūsų Specialybė.

Labai gorus rūšies moterų kailiniai, ta liukais pnp <wUa|» urbti 
ckrtlt kotai parsiduoda niiftendiitomls kautomis.

ATJ-JA1TE UI PATYS l’AMAiYMlTL MANOLENt

PEOPIES CLOAK and MMDAL SHOP
N. KANTKIt, sav.

MONARCH UQUOR
3529 So Halsted

1711W. 47th Stroel Tai. Yards 2588
P. DehfrUafc ir Ihrtrtč. savininkės

Rytoj Gali Būti Pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMĘN’S INSURANCE COMPANY ■> 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupyki! tuos ką turit karo metams ir po.

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 479£

MMŽi

Platus rinkinys i 
audeklu Ir mn- I 
du jums pasi
rinkimui.

ItCKIT

ITIžidrfiklt ra- Z 
kandus ką da
bar da turit,!

Mes nulup- O 
slm visą. se- ** 
tą tki put J 
frSmu. *

I’cr klijuosimi 
ir Buvorftlrn C 
visus sujun- O 
gimus.

Visus Kprin-
gsus pi rifthn. 
Prlpildyalm 
su naujais 
vat s vailo
kais.

Atviras me
džio dalis Ii 
daillnslm.

2 Daliu
I*at lor Sol ą 
I*, nlirltslm 
už mažą 

kainą kaip

S9O95
llc Jokiu Priedų, Jei Sumokėta Per S Mėti.

SĄLYGOS T?!,1: Ti,,s1.k"1'
$1.25 į savaitę!

Minimalia (mokėjimas. Patogios Sąlygos.

S Metų Gvarnntijn UI Konstrukciją Ir Amntnlkytttėa Uarbą.

JOSEPH J. HAAS

2323 S. S6th Avė. .((’EVTItAI,
AV£.) Cicero

t '
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Laikas plaukia, dienos bė
ga visa su savimi nešdamas 
— gera ir bloga. Apie blo
gumus nerašysiu. Bet gerą 
malonu paminėti ir prisi
minti. k ”

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
(spūdžiai iš metinės Sv: Kazimiero
parapijos vakarienės Akademijos Rėmėju

Brigltton Park. — Gegu- 24 seimas 
žės 9 d. buvo parapijos me
tinė vakarienė. Kaip visuo
met, buvo kreipiama dėme
sio į tai, kad visi puotos da
lyviai būtų patenkinti. Taip 
ir buvo. Brighton Parko mo
terys yra geros virėjos. Jos
sugeba ir šimtus žmonių pa-j Chicago lietuviai katali- 

vaišinti. kai daug gerų, gražių darbų
Parapijos vakarienių dar-Įnuveįkė ir tebeveikia. Pri- 

be per daug metų Apašta-, statė puošnių bažnyčių, mo- 
lystės Maldos draugija atei- kyklų, bet gražiausi pasta- 
na į talką. Taip ir šįmet la- tą _ gv> Kazimiero vienuo- 
bai gražiai pasidarbavo ir lyną ir mergaičių akademi-
keliems šimtams dalyvių pa
gamino tokią vakarienę, kad 
reikėjo stebėtis. Antanina 
Budavičaitė, pirmininkė puo 
tos, pašventė daug brangaus 
laiko lankydama vertelgas ir 
šeimas ir rinkdama maistą 
bei aukas. Beliauskių šeimy
na, gyvenanti už kelių šim
tų mylių nuo Chicago, iš sa
vo ūkio prisiuntė įvairių 
maisto gerybių. Apaštalys

Padėka už duosnias 
aukas

Bridgeport. — ARD 2 sk. 
vajaus vakarienėj, bal. 18 
d., aukojo sekantieji: S. Gri
cius $100.00, C. Skrebis $100,

Rengia pramoga jos svetainėje. Pradžia 3 v. 
i popiet. Kviečiame visus pa- 

Brighton Park. — Mari-! rapijonus atsilankyti. Bus 
jonų Bendradarbių 35 sky-Į valgio, gėrimo ir muzika, o 

rius rengia “bunoo party”lbe to laimingieji gaus vie-
gegužės 16 d., po adresu 
4538 S. Washtenaw Avė.,

S. Urbiūtė $100, Ona Kaa- 4:30 vaL p°pieL Bus ^ražlų
dovanų ir “door prize

Kaip vietos lietuviai, taip
ir iš kitų kolonijų malonėki
te atvykti ir paremti gražų 
darbą.

Rengimo Komisija

nas $25.00 Defense Bond; 
penki po $5.00 Defense 
Stamps. Įžanga į svetainę 
tiktai 10c. Komisija

ją tebestato ir tebegloboja, 
kaip gerosios motulės ir tė
veliai. Ne tik per metų eiles 
remia taip moraliai, kaip ir 
medžiaginiai per parengi
mus, išvažiavimus ir seimus.

Štai, už poros savaičių ir 
vėl metinis A. R. D. seimas, 
jau 24-tas iš eilės. Seimas 
įvyks gegužės 23 d. A. R. D. 
skyriai juda, kruta, kviečia

tės Maldos draugijos vardu draugijas, rengia pramogas, 
M. Bliudienė, viena pirmųjų lca^ neatvažiuotų tuščiomis, 
oarapijos steigėjų, sveikin-1 Žmonės gerai uždirba ir, dė
dama įteikė nuo draugijos kodami Dievui už tai vyks 
dovaną, šv. Teresės, Jaunų draugijų atstovai su gauses- 
Moterų draugija, patarnavo nėmis aukomis negu ( pir

miau. O seselės laukia savoprie stalų, taipgi sveikino 
ir įteikė dovanėlę.

Šioje parapijos puotoje da 
lyvavo ne tik vietos parapl- 
jonų, bet ir iš kitų kolonijų.

Vakaro vedėju- buvo kun.
J. Stankevičius. Visiems su
sėdus prie stalų akivaizdoj 
Amerikos ir Lietuvos vėlia
vų pagiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

Artistas J. Kudirka, pa
rapijos vargonininkas, kaip 
visuomet, puikiai išlavintu 
choru linksmino dalyvius.
Dainos buvo taip gražios, 
kad kai kurias reikėjo at
kartoti. Sodalicijos mergai
tės, vadovybėje muzikės 
Kria.učiūnaitės, turi savo cho 
rą, kuris ne tik gražiai pa
sirodė dainomis, bet dar at
vaidino du veikalėlius. Dai
nos ir vaidinimas parodė, 
kad mūsų mergaitės yra ge
ros dainininkės ir puikios 
vaidintojos.

Parapijos choro solistė Ci
ną Feduris labai gražiai pa
dainavo keletą dainelių. Tar
nuose buvo kalbų, kurias pa- • ° o » 
sake kun. J. Statkus, kun.
S. Valuckis, o nuo parapi- 
jonų M. Bliudienė, kaipo pir
moji veikėja šios parapijos.
Paskutinę kalbą pasakė kle
bonas kun. A. Briška. Jis vi
siems ir visoms, kurie kokiu 
ners būdu prisidėjo prie šios 
puotos, dėkojo. Po vakarie
nė® ir programos daugelis 
pasiliko salėj pasidalinimui 
minčių. Klebonas, pagelbi- 
ninkai sykiu maišėsi su vi
sais ir visi jautėsi, kaip vie
noje šeimoje1. Toks bendra
darbiavimas sudaro jėgą, ku 
rios obalsiu yra “Vienybėje 
— galybė”. Namiškis

P A T A R DAVIMAI

PINIGUS 8KOT3MAMK 
Pirmiems morglčlam?. Nno »SOO 
Iki $10.000 ui 4<%. Gaukite mil
ai) veltui apkalnavtm*.

JOHM O. RVKrtRA 
3411 S. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 453.

ZagariečiŲ 
Gegužinė 

Si Sekmadienį
ZAGARIEČIŲ KLIUBO Pa

čia šį sekmadienį atva
žiuos visi žagariečiai ir jų 
kaimynai gražioje žalioje 
gamtoje vieną dieną prales 
ti su draugais ir kaimynais 
pasimatyti, tyro oro pakvė
puoti ir gražiu pavasariu 
pasidžiaugti.

Jau gerokas laikas kaip 
nesimatėme vieni kitų. Bus

vasarinis Piknikas įvyksta I įdomu pasidalinti mintimis, 
rytoj, Gegužės 16 d., DAN gyvenimo įspūdžiais ir vai-

lauskaitė $18.75 (boną), A- 
pąštalystės Maldos dr-ja $10.
Po $5.00: Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja, Amžinojo Rožančiaus 
dr-ja, TT. Marijonų Bendr.
10 skyr., laid. direk. A. Phil
lips, J. Mozeris, Ig. Radavl- 
Čiu=, aid. Mr. Connelly. J.
M. Puišis $4.00.

Po $3.00: Šv. Onos dr-ja.
Sodalicija, šv. Pranciškaus 
Rėmėjų dr-jos skyr., O. Gum- 
ber, O. Leščinskienė, J. B.r.d- 
rik.

Po $2.00: Mrs. Fisher, Mr 
Deržinski. A. Sabaliauskas,
Lovik, P. Pratikaitė, A. Len
kus, U. Gudas -$1.50.

Po $1.00: Šlepovič, Mel- 
kus, Skrebis, Vainauskis, Vii 
kas, Butkūnas, U. Petraitis,
C. Petraitis, Kantutis, Bal
sienė, A. Kalešinskaitė, B.
Bitautienė, I. Pupauskas, Jo
naitis, Taliušis, Šeputis, Sri- 
bus, Skradis, M. Šiuras, M.
Pocius, J. Rožienė, Malinaus 
kas, E. Petrauskas, M. Pik- 
turnienė, P. Mačiulis, Z. Gir- 
žaitienė, Juškienė, O. Rakiš- 
kis, A. Mačiulienė, U. Vaiš
norienė, A. Gumber, O. Sa
vickas, B. Pipirienė, M. Žič- 
kus, J. Kalainis, A. Uksas,
B. Mažeika, M. Vitas, O. Ben 
der, S. Kraskuskienė, P. Mit- 
chell, A. Gilis, P. Giržaitis,
J. Mačiulis, Jokubauskas, E.
Klevickienė, Juotkienė, C.
Garuckaitė, S. Petrauskis, J.

_ -i ' Highland Avė., arti „Cermąk Rd.,i 5 ir 6 kamb. mūrinis ...___ $13,200
Martin, Erogress rurniture Lombard Avė. arti 26th St., 5 kamb. mūrinė1 bungalovv ............... $7600
n t> • t T Wesley Avė., arti i5th St., 5 kambarių mūrinė bungalovv ............... $9100
GO., rtamanClOmene, J. .Les- Gunderson Avė., arti 34th St., 6 kamb., mūrinis namas ..................... $6800
ZiamoL-ia T anav* T ! Oak Park Avė., arti 31st St., 6 kambarių medinė rezideneja.... $6850
CiaJUSKlS, Gene T otin, uon, J.| Wisconsin Avė., arti 13th St., 5 ir 5 kamb. miirinis ..................... $10,800

................................ $6950
................................ $9000

ninnclrionS O Ao+v’onab-oa C! , Wisconsin Avė., arti Koosevelt Rd., 4 ir 4 kamb. mūrinis ............... $7500
IlldUSKiene, M. AStraUSKdS, ,6th st ar(i Onk Park Ava mflI.ing biznio nuosavybė ............... $8000

WOLK S T 1)111 O
1945 VVesf 35'*’ Street
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Pirmas toks piknikas

Cicero. — šv. Antano dr- 
gystės metinis piknikas į- 
vyks gegužės 16 d., parapi- SKELBKITE “DRAUGE”

mnisriU—įįinsmiiiBiimii

«5ž

SMITH DARŽE. Vieta Kean 
Avė. ir 82nd St. prie Lietu
vių Tautiškų kapinių. 

Pradžia 12 vai. dieną.

Bus gera muzika, skanūs 
gėrimai, taipgi bus ir gar
džių užkandžių pagamintų 
darbščių šeimininkių.

2411 
S. 52nd 

Avė.

JOH \ O

SYKORA
REALTOR

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

Phone:
CICERO

453

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liquor 
Įstaiga Chicagoje

šingje draugijoje pabuvoti 
Žagariečių tarpe.

Taigi visi atvykite į šį į- 
domų Pikniką.

Kviečia Komisija—

F. Povilaitis 
J. Alelunas 
J. Keturakis

—%

te-

KUR JUS RASITE GERESNIUS BARGENUS?
NE VĖLUOKITE! PAMATYKITE MUS ŠIANDIEN!

CICEROJE NUOSAVYBES
50th Avė. arti Certnak Rd., 5 ir 5 kamb. mūrinis .................................. $9360
32nd PI., arti 51st Avė., 5 kamb. mūrinė cottage .................................. $4150
25th Pi., arti 51st Avė. 7 kamb. medinė rezidencija ........................ $5900
58th Ct, arti 14th St., 6 kambarių mūrinė bungalow .................... ,. $87.00
Austin Blvd. arti Cermak Rd., 6 kambarių mūrinė bungalow $11,300
24th St., kampas 49th Avė., 6 ii- 6 kamb. mūrinis namas .... $11,700
23rd St., arti 56th Avė, 4 ir 4 kambarių namas '...................................... $6200
49th Avė., arti 32nd St., 6 ir 6 kambarių namas .................................... $5800
24th Pi., arti 51st Avė., 5 ir 6 kambarių namas .................................... $8700
25th St, arti 52nd Avė., mūrinė biznio nuosavybė ............................ $20,500
56th Avė., arti 23rd St., 4 ir 4 kambarių namas .................................... $6000
50th Ava., arti 24th St., 6 ir 6 kambarių mūrinis ................................ $9500
23rd St., arti 49th Avė., 5 ir 5 kambarių namas .................................... $7500
25th Pi , arti 50th Avė., 5 kambarių bungalovv ........................................... $6200
61st Avė. ir 15th St., mūrinė biznio nuosavybė ...................................... $11,800
23rd PI., arti 55th Avė., 6 kambarių mūrinis namas .......................... $7500
Cermak Rd., kampas, 2 aukštų mūrinė biznio nuosavybė ............... $21,000
31st St. arti 51st Avet, 6 ir 6 kambarių mūrinis ...................................... $9900

BERWYN NUOSAVYBĖS
34th St. ir Maple Avė., 7 kambarių rezidencija ............................................ $7300
Cuyler Avė. ir 18th St., North Kast kampas, 6 kamb. mur1. bung. $10,900
Euclid Avė., arti 121h St., 6 kamb. medinė rezidencija . . ..................... $6500
Sinclair Avė., arti Gunderson Avė., 4 flatis ............................. $10,200.
26th St., arti Highland Avė., 5 kamb. mūrinė cottage ................... $4850
Grove Avė., arti 13th St., 6 kambariij. stucco rezidencija ............. $6600
26th St., arti Ridgaland Avė, mūrinė biznio nuosavybė ............. $4800
Elmwood Avė., kampinė 2 aukštų brick veneered rezidencija . . $10,800 I

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 
ir Lietuviškų Gėrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavernams. 

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Diena. 

Valandos: 9 iki 5 P. M. 
Uždaryta kožna šeštadienį

■t.

\

.Ai

FRANK VIZGAKI). Sav.
prietelių ir rėmėjų, — lau
kia giliu nuoširdumu ir dė
kingumu.

Akademijos Rėmėjų Dr-jo s 
24-tas seimas

Seimas įvyks gegužės 23 
d. Pradžia — Mišios šv. 9:30 
vienuolyno koplyčioje.

10:30 pirmas posėdis Ma
rijos Gimimo par. salėj.

12:30 pietūs šv. Kazimie- Warm, M. Risgin, M. Vyš-j Kidgelan<1 Av* art‘ 32nd st- blzn‘° ™«»avybė
ro Akademijos salėje.

2:00 antras posėdis Mari
jos Gimimo parap. salėje.

5:45 seimo uždarymas.
6:00 palaiminimas Šv. 

Sakramentų vienuolyno kop
lyčioje.

6:30 seimo dalyvių pager
bimas — vakarienė su pro
grama ir išdalinimas liūdi<- 
jimų amžiniesiems nariams.

Po dienos darbo — grįši
me į “tėviškę”, kur seselės 
visus pavaišins užkandžiu ir 
žavinga programa.

Tad iš anksto pasižymėki
me gegužės 23 d. — ARD 24

P. Mažeika, P. Ridikas, J, 
Dimša, R. Kuodieuė, D. Da- 
račiūnas, W. Miknienė, Mi
liauskienė, AleksandraviČia, 
V. Kazlauskas, T. Čuras, P. 
Banis, J. Malonis, T. Ručas, 
J. Pukelienė, M. Norkienė.

Komisija nuoširdžiai dė
koja vakaro vedėjui kun. S. 
Gaučui, kalbėtojams, artis
tams, seselėms mokytojoms, 
darbininkėms, aukotojams Ir 
visiems atsilankiusiems, ku
rie tik prisidėjo prie šio nau 
dingo darbo. Pelno padary
ta $776.65.

Komisija: A. Smagurienė, 
Z. Giržaitienė, B. Linkienė.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Fnrniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j{ kair 
NAUJĄ gavo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.

o- S 2-jų * 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WRST ROOSEVELT EOAD

. - CHICAGOJE NUOSAVYBĖS
Central Park Avė, arti 24th St., 3 fl. mūrinis, po 4 kambarius $10,300
SAvvyer Avė., arti 19th St., 5 ir 5 kambarių mūrinis ...................... $4900
Keielęr Avė., arti 14th St., 4 ir 4 kambarių mūrinis .......................... $3300
Flo-urnoy St., arti Homan Avė., 3 dėtų mūi», po 6 kamb................ $9500
Adams St., arti Pulaski Rd., 3 fletų mūrinis ............................................ $6800
Millard Avė., arti Cermak Rd., 3 fletų mūrinis ..................................... $6700 i
Iowa St., arti Keeler Avė., 3 fletų medinis namas ................................ $4 500
Spaulding Avė., arti 13th St., 3 fletų mėrinis ............................................ $4450
Karlov Avė., arti 14th St., 2 fletų medinis ........................................................ $2300
Fordinand St., arti Ridgeway 6 kambarių namas ................. ..... $17.500
Jefferson St., arti 18th St., 6 fletų mūrinis . .................................................... $3300
Kedvale Avė., arti Harrison St. 3 fletų mūrinis  ........................ $5450
Harding Avė., arti Chicago Avė., 5 ir 5 kamb. mūrinis  ..................... $5700
26th St., arti Keeler Avė, mūrinė biznio nuosavybė .......................... $11,800
24th PI., arti California Avė., 5 ir 5 kamb. mūrinis ..................... $4200
Cermak Rd., arti Pamen Avė., 6 fletų mūrinis namas ............ .. $8600
Ruble St. arti 19th St., 2 fletų mūrinis ir 2 fl. medinis ............... $3300
Pivision St., arti Austin Blvd., mūrinė biznio nuosavybė ........ $10,750
24th PI., arti Karlov Avė., 3 fletų mūr.................................................................. $8500 į
Western Avė., arti Armitage Avė, mūrinė biznio nuosavybė .... $4600 | 
St. Ix>uis Avė. ir 16th St., kamp. mūrinė biznio nuosavybė .... $13,000
Campbell Avė., arti North Avė, 3 fletų mūr. namas ..................... $5600
Allport St., arti 20th St., 4 fletų mūrinis namas ......................................$3700
Harrtlin Avė., arti 18th St., 6 lt? 7 kamb, mūrinis ................................... $4800
Troy St, arti 18th St., 5 ir ft< kamb, mūrinis ......................................... $8100
21st St., arti California Avė., 9 fletų mūr. namas ............................ $10,800
Pulaski Rd., arti 21st St. mūrine biznio nuosavybė .......................... $10,700
Harding Avė., arti I8th St. 5 ir 6 kambarių mūrinis ................... $6500
51st St., arti Ractne Avė., 7 fl.’i ir krautuvė—mūrinis .................... $13.900
Richmond St., arti Roosevelt Rd., 10 fl mūrinis .......................... $17,000
22nd Place ir California Avė.. 13 fl. namas ........................................... $33,000
Trov St., arti 26th St., wrautuvė ir 3 fl mūrinis ................................ $9300
Mozart St. artt Chicago Avė. 4 ir 4 kamb. mūrinis .............................  $2700
Harding Avė. arti Ogden 4 fl. mūrinis .................................................................. $9 500
22nd PI. arti Oakley Avė. 3 G. mūrinis .................................................... $6900
Harding Avė. arti 46th St., 3 fl. medinis namas ................................ $6500

NUOSAVYBĖS VAKARŲ PRIEMIESČIUOSE
Gage Avė. Ryons, mūrinė biznio nuosavybė .................................................. $7500
Maple Avė., Stlckney, 6 kamb. bungalow ........................................................ $5200
Oak Park Avė.. Stickney, 6 kamb. medinė cottage .......................... $3900
Harlem Avė., Forest Park, 6 kambarių -stucco rezidencija ............... $6500
Kevstone Avė.. North Riverside, 3 fl. medinis . . . ............................... $6400
Blythe Rd., Riverside, 7 kambarių akmens rezidencija .............  $13,800
LaVergne Avė., North lake Village, 4 kamb. cottage .. .. ................... $4000
74th Ct, Elmwood Park, 7 kambarių mūrinis namas ..................... $7600
Clinton Ava, Oak Park, 8 kamb. rezidencija . ............................................... $7600

PIRKĖJAMS ATYDA! I

Bile kuris iš mūsų šešių patyrusių pardavėjų noriai parodys Jums dy
kai. be obligacijų, blle kuriį' nuosavybę, kurias mes turime pardavimui 
Ir Jie patarnaus jums maloniai, grietai ir inteligentiškai. Ateikite ir pa
sikalbėkite.

SKOLINAM PINIGUS ANT 1-MŲ MORGICIŲ 

NUO $800 IKI $10,000, UŽ KETURIS (4%) PALŪKANŲ 

GAUSITE MUSŲ NEMOKAMAI APSKAIČIAVIMĄ

2411 
S. 52nd 

Avė.

J O H \ O

V KO R A
Phone:

CICERO
453

REALTOR
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA 

28 METAI ESAME REAL ESTSATE BIZNYJE 
MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE 

NEVĖLUOKITE! PAMATYKITE MUS ŠIANDIEN!
ATIDARĄ. SEKMADIENIAIS NUO 1 VAL. PO PIET IKI 5

II

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

Tel, REPuhllc 15SR—9 ■

Į GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alą, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NKCTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEER S

Urmo (wbolesale) kainomis pristato į alines n ju 
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
y/

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaulink Megztinių Pa
rankų, Draperija, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3821-25 SO. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778

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 neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111.

&



šeštadienis, geg. 15 d., 1943

40 valandų atlaidai
Šv. Kryžiau* parap. baž

nyčioje, prie 46, Wood ir 
Hern&itage gat., sekmadienį, 
gegužės 16 d. 10 vaL šv. Mi
šiose prasidės 40 vial. atlai-i 
dai.

Pirmadienį ir antradienį 
pirmos šv. Mišios bus 5 vai., 
paskutinės 9 vai. ir pamoks
lai. Vakarais mišparai ir pa
mokslai 7:30 vai. Išpažinčių 
bus klausoma rytais ir va
karais.

Per atlaidus bus progos 
atlikti velykinę išpažintį ir 
pasinaudoti įgijamomis dide
lėmis Dievo malonėmis.

Visus parapijiečius ir ar 
pylinkės katalikus raginu da 
lyvauti šiuose atlaiduose. A- 
teikite prie S. Jėzaus širdies, 
prie dangaus ir žemės Ka-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PEREM® ŽUVUSIO VADO PAREIGAS

i

M

į*"
m*

kalingi. Jis kviečia, Jis lau
kia visų, Jis visus myli, vi
siems geras. Jėzus yra Tai-

Susirinkimai
Marųuette Park. — Lab-

kos Kunigaikštis. Ieškokime darių Sąjungos 23 kuopa lai- 
Jiame galybės nugalėti prie- susirinkimą sekmadienį),
šus, prašykime Jo pasauliui 
taikos ir ramybės.

Kun. A. M. Linkus, kleb.

Pagerbsime kareivių 

motinas
North Side. — Gegužės 16 

d. mūsų kolonijoje įvyks di
delės ir retos iškilmės, ku
rios prasidės ryte bažnyčio
je bendra šv. Komunija in
tencija lietuvių vaikinų, tar
naujančių karruoinenėj, ir 
baigsis vakare parengimu, 
kur baus pagerbtos i^.atitip- 
kamai apdovanotos kareivių 
kintos motinoms. Re to, bu? 
ir dainų. Dainos bus pritai- 
motinos. Ruošiama graži pro 
grama susidedanti iš lošimų 
ir deklamacijų ir atvaidin
ta juokinga komedija “Mei
lės Eleksyras”. Po viskam 
bus šokiai.

Nuoširdžiai kviečiame 
northsaidiečius atsilankyti. 
Visi bendrai pagerbsime ka
reivių motinas. Įžanga, dy
kai. Programos pradžia 6 v.

gegužės 16 d., parapijos sve
tainėje 1:30 valandą popiet. 
Visi kuopos nariai ir narės 
ir labdarybės darbuotojai, 
kviečiami laiku susirinkti, 
nes yra daug svarbių reika
lų svarstymui. Valdyba

Town of Lake. — Dr-ja 
Šv. Elzbietos laikys mėnesi
nį susi rinkimą sekmadienį, 
gegužės 16 d., 1 vai. popiet, 
mokyklos kambaryje. Pra
šome narių skaitlingai susi
rinkti. Valdyba

“Draugaa" Acme photo

Lt. gen. Jacob L. Devers (dešinėje), Londone,, perėmė 
žuvusio Lt. gen. Frank M. Andrews, U. S. Air vado parei
gas, kurįs vadovavo Europos karo fronte. Lt. gen. Devers 
pasidalino keliais žodžiais su lordu Louis Mountbatten,

raliaus, pagarbinkite Jį, par Į britų garsios komandos vadu.
dėkokite Jam, permaldauki
te Jį, paprašykite Jo ko rei- MarąuettePark. — Tėvų 

Marijonų Bendradarbių b 
skyrius laikys mėnesinį su
sirinkimą sekmadienį, gegu
žės 16 d., 2 vai. popiet, para
pijos svetainėje. Visi’ bendra 
darbiai kviečiami ateiti į šį 
susirinkimą. Valdyba

Town of Lake. — šv. Pran 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
3 skyr. mėnesinis svarbus 
susirinkimas įvyk3 gegužės 
16 d., 1 vai. popiet, parapi
jos svetainėj. Visos narės 
malonėkite susirinkti ir nau
jų atsivesti. Turime pasitar
ti apie rengiamą pramogą 
(bunco party) Kneižių na
muose. Vaidyba

PASKOLOS I 

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everjrthtng in the Hne of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment ca.Il — 

REPUBLIC 6051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CIHČAOO

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
1HRI1.ANCE (Meną Ir NaktJ

2202 W. .Cermak 
Road

Telefoną*:

Canal 8887
Ben. J. KAZANALSKAS 

iSBKmoriuB

4808-67 SOUTH HERMITAflE AVENUE

Tel. YĄRD8 17*1-1742
uk-m romi caufornia avfsie 

Tel. LAFayette 0777
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

II stoties WQKS (1300), su Povilu šaltimieru.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos susirinkimas 
iškeliamas iš sekmadienio, 
gegužės 16 d., į antradienio 
vakarą, gegužės 18 d., 7:30 
vai., (akademijoj. Visų ARD 
sk. prašom atsiųsti atstoves 
antradienio vakare, geg. 18 
d., nes tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš seimą. Jei 
kuris skyrius turi narių mo
kesčių ar kokių kitų, prašo
mas atvežti sus man, nes rei
kia sutvarkyti raportus sei
mui ir uždaryti knygas.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Budriko radio

programa
Budriko radio programa 

iš WCFL, 1000 k., radio sto
ties įvyks nedėlios vakare, 
9 valandą Chicrago laiku. Pio 
gramo  j dalyvauja didžiulis 
Budriko štabo radio orkes
tras iš penkiolikos muzikan
tų ir tenoras Jonas Roma
nas, kuris padainuos seka
mas liaudies dainas: “Vė- 
versėliai čiulba”, ‘Atjok ber
neli’, ‘‘Oi, liūdnas, liūdnas 
žalias berželis” ir “Aguonė

G4RV, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN PUNERAL HOME

Geriausias puteraiįvimas — Moteris patarnauja 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

mARGliTIZIH

TELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
)IO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
-4

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nno 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
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PERSONAUZED MEMORIALS AT NO AJDDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Predoctloas. 

VVorkmanship and Materials Unezelled—at Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3046 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į *

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS*

DVI MODERNIŠKOS ROPLY  CIO 8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiH 0142

iCOeų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieii

OUir.K R E L 11F WithNEWMETH00
Ujk‘« M<w w«v BmIm —
—Pod> for Cern and Coliu,n__

!H0ES 25c ~

lės”. Lietuviškos dainos ir, 
lietuviška muzika., kuriomis Į Ar Skauda Kojas ? 
gėrisi lietuviai ir svetimtau
čiai, yra transliuojamos per 

! gerą radio stotį Juozo F.
Budriko Rakandų, Radio ir1 
Jewelry Krautuvės, 3341 S.
Halsted St., Chicago, III.

FOOT E-Z SHOE SHOP 
18? NO. LA SALLE ST.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAITPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 P A M I N K L t į'- 
RANDASI PAS MUS II IRI. 
PASIRINKIMUI. 1
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.TĖVAMS MARIJONAMS aa-av * vw.

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

PHONE: SEELEY 6103

BEGEMAN'S--------------
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Nenumesldt senų, sugedusių Badcintnkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. #0sų Blg Ben, Little Ben ir kiti bndelniltal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IK JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI ' 

DAUG PRFE PALAIKYMO SVEIKATOS IK LINKSMUMO, NES
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGlOjįj TEMPERATŪROS J

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS Išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, walipaper, plels- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calfei- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, M-tykr

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

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

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

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turim* 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WFST tSM PLAUK
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Pbene CANAL 2516

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO MICmOAN AVĖ. Pbooe PULLMAN 900.

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 LFIUANICA AVENUE Plione TAROS

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORN1A AVR Pitone LAFAYETTE

~ P. I. RIDIKAS
8SM SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STRESO

Telephone VARUS 1416

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
MM LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1488-86
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS šeštadienis, gąg. 15 d., 1943

Muzika ir šokiai — iki sukaitimo, alus — kiek 
kas gali pakelt valgiai-be kortelių ir be pointų. 
Šitokios linksmybės bus

g Įvyksta Visų Lietuvių Mėgiamame Vytauto Darže!
Per metus dūsavę dėl sunkių dienų, nors vienų dienų suva
žiavę, sutikę gimines, pažįstamus ir kaimynus užmirškime 
rūpesčius ir pasilinksminkite.

SV. JURGIO PARAP. PIKNIKE
Sekmadieni, Gegužės (May) 16 dieną, 1943 metais!

Visi į Šv. Jurgio parapijos piknikų, Jus maloniai kviečia pa
rapijos

KOMITETAI su KLEB. PREL M. L. KRUŠU.

* X “I am an American” — 
kiekvieno .lietuvio tikras pa
sididžiavimas. Dėlto gausiai 
dalyvaukime rytoj Soldier 
Field iškilmėse, kurių prog
ramoj dalyvaus ir Sasnaus
ko choras. Pradžia 2 vai. 
popiet. Įžanga nemokama, 
dėlto reikia anksčiau nuva
žiuoti.

Kaip vyksta amerikiečių lakūnų kova 
su japonais debesyse
CAPT. FOSS SUTINKA JAPONŲ LĖKTUVUS. JIS 
NUMUŠĖ 26 JAPONŲ LĖKTUVUS. NARSUS 
PILOTAS ATIDUODA GARBŲ SAVO DRAUGAMS

Capt. Joseph Foss, mari- tas kovas su japonais, 
nų korpuso lėktuvo pilotas,! “Lapkričio 7 dieną aš grį- 
gimęs Sioux Falls, S. D., ge- žau iš misijos, plačiau apsu- 
gužės 12 dieną, Chicagoje, kau aerodromą”, — pasakė 
papasakojo apie savo kovas capt. Foss. “Du japonų zero 

į su japonais, Guadalcanal sa- lėktuvai atsirado tarp ma-

NAUJAS ARMIJOS LĖKTUVAS
T-yfrT/y*1*
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loję.

Capt. Joseph Foss yra žy
mus lakūnas, jis sunaikino 
kovoje 26 japonų lėktuvus.

nęs ir aerodromo.’
“Aš įlindau į debesį ir lė

kiau tiesiai per jį, kylau vis 
aukštyn. Du japonų zero y

X Leit. S. Palutsis, cice- jis kalbėjo Union League lėktuvai vyjos mane, vienas
riečiams gerai žinomas gy
dytojas, kuris liuosnoriai į- 

• Stojo į karo laivyną — gy
dytojo pareigoms, po prade-

-Club vaišėse ir pasakė apie iš vienos pusės, o kitas iš M

savo kovas su japonais. 
Foss yra žymus vyras,

bet jis kalba kukliai. Foss
damųjų pratybų, parvyko na| su dideiiu užsidegimu ėmė 
mo paviešėti. Pabus keletą pasakoti apie kovas su ja- 

- I ponais, kai jis savo kalboje 
X Ciceriečių Š ve g ž dų, pasiekė Henderson aerodro- 

1439 So. 49 Avė., dukrelė, mą, Guadalcanal saloje, pa
norėdama daugiau pasitar- džioje spalių mėnesį, perei- 
nauti savo šaliai, šiomis die- tais metais, su kovojančiu 
nomis įsirašė kariuomenėn sąuadronu, kuriam jis va

kitos. Aš iškylau ta’p aukš
tai, kaip galėjau. Kai aš iš
lindau iš antrojo debesio, tie 
du japonų zero manęs ieško
jo prie pirmojo debesio pa
kraščių. Vieną iš jų numu
šiau žemėn, o kitas japonų 
zero nuskrido Tokio link, o 
aš nusileidžiau į Henderson 
aerodromą.”

“O ką gali pasakyti apie

/ 'Draugas" Acme photo

Amerikos greitas ir stiprus lėktuvas, Republic P-47’s 
“Thunderbolts”, skrenda kur tai Anglijoje. Pirmiau šis 
lėktuvas sėkmingai pasirodė fronte ir dabar laukia pro
gos prisidėti prie sėkmingos invazijos į Europą.

Naujas belaisviu 
sąrašas

Karo departamentas, per
eitą ketvirtad ’.enį, paskelbė 
387 Amerikos kareivių pa
vardes, įskaitant septynis iš 
Chicago area, kurie yra pa
tekę į japonų; vokiečių ir 
italų nelaisvę.

Greitu laiku reikėsią 
20,000 nauju 
darbininku

Chicagoje jau beveik bai
giama statyti 6 karo įmo
nės, kurios pradės gaminti 
karo reikmenis. Toms dirb
tuvėms reikėsią apie 20,000 
darbininkų.

Chicagos apylinkėje, Ca-
lumet zonoje, darbininkai Chicagiečiai smarkūs
yra “įšaldyti” prie darbų, j .
Manoma, jog š:s “įšaldy- vyrai
mas” bus kiek sušvelnintas Trylika chica^eči buvo 
ir darbininkai galės palikti apdovanoti paažym5jim0 
dabartines savo darbo vie- žen,;iais sekm, uost 
tas ir eiti dirbti j naujas ^b^^, Vokietijoje ir 

aro įmones. į 0kUpU0tU0se nacių kraštuo-
---------------------- se.

— moterų skyriun.

X Chicago lietuviai var
gonininkai po 40 vai. atlai
dų, praeitą antradienį, muz. 
J. Brazaičio bute pripažino, 
kad, žiūrint Aušros Vartų 
parapijos didumo, choras y- 
ra vienas didžiausių ir bal
singiausių, turįs didelį re
pertuarą ir gerai sumokin- 
tas. Garbė tos parapijos var
gonininkui J. Brazaičiui.

’’ “I am an American” 
iškilmės bus ne tik Soldier 
Field, bet ir Vytauto parke 

Šv. Jurgio parapijos pik
nike. Bus išpildyta tam tik
ra programa. Kalbės adv. 
Charles Kai, o komp. Pocius, 
-grįžęs iš Soldier Field, va
dovaus meninei programai.

X Juozefa Dargyte ir A- 
dolfas Prose vičius (Prose) 
gegužės 16 d. Švč. Panelės 
Gimimo par. bažnyčioj, 12 
vai. dieną, bus surišti amži
nu moterystės ryšiu. Abiejų 
tėvai yra plačiai žinomi biz
nieriai Marąuette Parke (Da 
rgis užlaiko aptieką, Pnose- 
vičius — maisto krautuvę). 
Juzė Dargytė, kaip atsime
name, pernai buvo skaudžiai 
Užgauta lėktuvo katastrofoj. 
Tiesiog stebėtinu būdu ji iš
liko gyva ir visai pasveiko. 
Lėktuvuose ji tarnauja kai
po slaugė-patarnautoja. A- 
dolfas Prosevičius-Prose, .už 
kurio Juzė Dargytė išteka, 
yra gabus ir patyręs avia
torius- lakūnas.

dovavo. į apie lapkričio 15 dieną?” —
/Col. Fordney paklausė: “Jūs

ILGAI IEŠKOJO JAPONŲ tą dieną tik vieną japonų 
lėktuvą numušėte.”

“Well, mes tą dieną

Rytoj nepaprastos 
iškilmės

Pasiutęs šuo vaiką 
nuvarė į kapus

“Pirmas dvi ar tris die
nas mes ten buvome”, capt. 
Foss pasakė, “bet mes nie
ko nepastebėjom. Spalių 13 

į dieną nutarėm sutikti prie
šą.

“Aš skridau palei debesis 
su savo vyrais, kai mes pa
stebėjom japonų bombane- 
šių grupę, su jais buvo ir 
zero lėktuvai. Staiga du ma
no pilotai priskrido prie ma
no šono ir pamosikavo ran
ka. Maniau, kad man sako:

du tematėm”, 
Foss.

tik 
— atsakė

LENGVOS MIRTIES 
KELIAS

Rytoj Chicagoįe, Soldier’s 
Field stadione įvyksta dide
lės ir relkšmingpę “I Am An 
American” dienos iškilmės. 
Tai yra nepaprasta šventė. 
Tą dieną bus pareikštą išti
kimybė Amerikos vėliavai

Soldiers Field
prasidės 2 vai. po pietų. Iš-
kilmių metu dainuos ir Sas- 

lengviausia piloto mirtis yra naugko choras, vado-
savame lėktuve. Jis pareis- vaujanį muzikui Pociui. šio- 
kė, jog nebūtų nė vienas da- didingose iškilmėse daly- 
bąr numuštas japonų lėktų- vaukįme visi, kurie tik esa- 
vas priskirtas jo kreditui, jme dieną laisvi nuo dar-

Capt. Foss pareiškė,

jei jis nebūtų su savim tu
rėjęs drąsių ir energingų ko-“kaip tau einasi”. Aš irgi 

pamosikavau ranka. Jie bu- j vojančių vyrų. 
vo pastebėję antrą japonų, Vaišėse buvo perstatyta 
zero lėktuvų grupę, bet aš Foss motina ir jo žmona.

Marry Ann Bobek, 4 me
tų amžiaus, 2610 W. 36th 
mirė pereitą trečiadienį. Ma
žąją mergytę pasiutęs šuo 
įkando balandžio 27 dieną. 
Mažoji mergytė mirė ligo
ninėje, kur ji buvo gydoma 
nuo pasiutusio šūnies įkan- 

iškilmės 'dimo'

Navy praneša apie 
belaisvius

Navy departamentas, pe
reitą ketvirtadienį, paskelbė 
U. S. navy belaisvių sąrašą, 
kuriame pažymėta 1,044 ka
ro belaisvių; tarp jų yra iš
vardyta 13 chicagiečių. Dau
guma jų yra laikoma Filipi
nų salose. Sąraše yra išvar
dyta 144 oficieriai ir 900 jū
rininkų. Pranešama, jog iš 
viso belaisvėje yra 2,304 
navy vyrai. ,

Čiaudulio liga
Chicagoje yra keturioli

kos metų mergaitė, kuri 
čiaudi ja kas minutę. Prieš 
30 dienų ji pradėjo čiaudyti 
ir dabar vis dar čiaudija 
maždaug kas minutę. Ji bu
vo nugabenta į ligoninę.

PIRKITE KARO BONUS!

Paragink 
mus, kad 
“Draugą’V

savo pažįsta- 
jie užsisakytų

RAUDONOS STAMPOS

% Sekmadienį, gegužės 9 d., 
įsigalioja H serijos raudo
nos stampos.

Gegužės 23 dieną įsigalio
ja J serijos raudonos stam
pos.

Kita NAUJANYBE buvo Pridėta!

bų.
Atvyk į stad'oną iš striks

ite ir užimk savo vietą.

M

Buvo pagerbta motina, kuri Bėgant IS IHOkin/S bUVO 
zero lėk- savo sūnui davė tokį drąsų

nemačiau.
“Staiga japonų

tuvas atsirado, jis pralėkė ir stiprų charakterį.
pro šoną ir ėmė šaudyti į -----------------------
mano lėktuvą. Ir aš pasu- ' , , v. „
kau į šoną ir paleidžiau kul- RdCIOFIČIVimO trCCIOJI 
kas į japonų zero ’ėktuvo ■ i =
pilvą ir japonų lėktuvas1 Mljy vK*
buvo pasiųstas žemėn. Tuo-! __Kalnu ad-' Jaunuoliui buvo įsakyta su-jau minimo zero dranga, .t-'”“^a gegJL 13 dt Hotl.

skubėjo prie mano lėktuvo, J ną prane4į jog 40,000,000 Jaunuoli* nesustojo, sako 
aplikacijų koi lėlių dėl War policininkas, ir jis buvo nu 
Ration Book No 3 bus pra- Šautas. Dvi kulkos pateko J
dėta dalanti gegužės 20 die- nu8arą.

i Minimas mokinys yra 
šeimų galvos daugiausia negras, Elmo Vasser, 16 me-

aplikacijas turi paštu siųsti 11347 S. Carpenter st. Jis 
birželio 10 dieną ir paštu buvo Shoop «chool aštunto 

skyriaus mokinys.
William H. Temple, advo

katas for the National As- 
sociation for the Advance- 
ment of Colored People, pa
reiškė, jog organizacija no
ri, kad būtų ištardytas po- 

prieš licininkas, kuris nušovė jau- 
] nuolf.

bet jie buvo nuvyti.”
\ 'A

PIRMAS JO KREDITAS

Capt. Foss susitiko su j ar 
ponais kovoje ir pirmą kar
tą numušė japonų lėktuvą.

“ bus’stsiųsto.’n'^jos knygfr 

lės tarp birželio 10 ir liepos 
21 dienos.

japonų lėktuvus. Jis yra 
skaitomas labiausiai pasižy
mėjęs iš armijos, navy ir 
marinų šiame kare.

Labai prakilnus bus tavo Col. Chester L. Fordney, 
mokslas, jei bus paremtas chief of marine corps rec- 
savo paties išsižadėjimu ir ruiting in the midle west, 
htraižemlnimu. {paklausė capt. Foss apie ki-

nušautas policininko
šešiolikos metų amžiąn*'» 

mokinys, pereitą ketvirta
dienį, bėgo nuo dviejų poli
cininkų, po to, kai jis apmė
tė akmenimis policininkus

Surasti vaistai
Pranešama, kad surasti 

sekmingesni vaistai 
saulės nudegimą.

Obolių "Medus" gelbsti palaikyti 01d Gold Šviežumą
Obolių konsentrataa bu
vo išvystytas, kuris yra 
“natūralūs” apsaugotu 
šviežumą puikių tabkų. 
Mes vadinam tai obolių 
“meduti”—ir mes varto
jam ^merkimui puikaus

♦ Nauja* (lrčgmuno palaikytojau IšvyatytM U.K. 
Department of Affrtcultnrc. Mes vadinam t* 
Obolių ••Medus.”

Old Gold mišinio. Prašy
kit Old Gold šiandien. 
Jūs gausit tą patį skanų 
skonį—tą pačią puikią 
tabaką—bet dabar, švie
žumas jau yra apsaugo
tas.

PIRKIT
DAUGIAU KARO 
BONU PABARI

v 1 AUSI A 
NIKOTINO 

AZIAUSIA 
CRRKIK 
RKZINANCIU 
TARS IR RUSINS

Kaip yra parodomi 
brėallikų, bepartyvu 
nepraėytų bandym, 
7 vadovaujančių rfl- 
Mų — padarytai ddl 
Rradm IMrest.

OW GoiO
t. umy Cįoįmo

C I O A TAI

TIE PATYS TABAKAI—PIUSKAITANT LATAKIA

i




