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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”I

—Abraham Lincoln
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LAKŪNAI SKALDO VOKIEČIU BAZES EUROPOJE
^Amerikiečiai bombonešiais išgriovė 
Vokietijos jūrinę bazę Emden

Aatakuota dar ir Kiel; britai skaldė
h į vokiečių airportus Prancūzijoje
i > LONDONAS, geg. 16. —

Britų lakūnai praeitą naktį 
atakavo Berlyną, Vokietijos 
sostinę.

1 •
LONDONAS, geg. 16. —

, Amerikiečiai lakūnai didžiai- 
siais bombonešiais atakavo 
vokiečių laivyno bazę Em
den, netoli Olandijos pak
raščių, ir prieš tai Kiel ba
zę. Vienur ir kitur priešui

. sukelti dideli nuostoliai.

▼Gen. von Arnim 
išvežtas Gibraltaran

MADRIDAS, geg. 16. — 
Iš La Linea praneša, kad 
Tunisijoj paimti nelaisvėn 
ašies vadas pulk. gen. Jur- 
cen yon Arnim ir 8 kiti vo
kiečių ir 3 italų generolai 
prisiųsti į Gibraltarą. Jie iš
siunčiami Anglijon.

Be to, į Gibraltarą prisių
sta 300 vokiečių ir italų ka
rininkų. Visi be galo nuvar
gę, apšapėję. Daugumas jų 
teiriauijasi žinių iš Rusijos 
Jronto ir apie Italijos bom
bardavimus.

Sąjungininkams teko 
525 ašies lėktuvai 
Šiaurės Afrikoje

SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, geg. 16. — Paskelb

ia, kad Tunisijoje sąjungi
ninkams teko 525 lėktuvai ir 
jų daug kuo geriausiam sto
vyje.

KARO EIGA
EUROPA. — Amerikiečių 

Flying Fortresses atliko di
deles atakas prieš Vokieti- 
jos bazes Emden, Kiel ir ki
tas.

PACIFIKAS. — U. S. ka
riuomenė ir laivynas kelinta 
para atakuoja japonus Attu 
saloj, Aleutians. Neturima 
žinių, kaip tos atakos ten 
vyksta.

| AFRIKA. — Viduržemio 
jūroje valymas vykdomas. 
Sąjungininkų lakūnai ata
kuoja Italijos salas ir Ita
lijos bazes.

Iš Emden atakų 6 bombo
nešiai negrįžo.

Vienur ir kitur šimtai vo
kiečių kovinių lėktuvų buvo 
pakilę kovon. Bet jie nieko 
nelaimėjo. Keliolika jų nu
mušta.

Grįžę lakūnai pasakoja, 
kad iš bombonešių bombos 
taiklingai buvo svaidomos. 
Nes vokiečiai Emden bazę 
nutemdė dūmais. Tuo būdu 
aiškiai nurodyta atakuoto- 
jams, kur bombos turi būti 
svaidomos. Ir tenai nesigai
lėta bombų.

Kaip tik amerikiečiai la
kūnai -suspėjo grįžti Angli
jon į savo bazes, tuojau bri
tų lakūnai bombonešiais 
smogė naciams Prancūzijoj.

Atakavo vokiečių airfiel- 
dus Caen ir Piox. Lydį bom
bonešius koviniai lėktuvai 
numušė 7 vokiečių lėktuvus. 
Savo prarado 6. Bet bombo
nešiai nenukentėjo.

Rusai atmuša vokiečiuu
kontratakas

LONDONAS, geg. 16. — 
žiniomis iš Maskvos, vokie
čiai buvo sukėlę atkaklias 
kontratakas Leningrado 
fronte. Bet rusai juos atmu
šė.

Vakarinio Kaukazo fron
te rusai jau beveik turi ap
gulę vokiečių okupuojamą 
Novorossiiską.

Rusai lakūnai bombone
šiais atakavo vokiečius Go
mely ir Oriol. Visur priešui 
sukelti dideli nuostoliai.
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Norvegai kaliniai 
dirba arkliu darbą

LONDONAS (ONA). — 
Iš norvegų šaltinių patiria
ma, kad vokiečiai Norvegi
joje laukus arti vartoja nor

AMERIKIEČIAI MUŠA JAPONUS IŠ ATTU

i®

-^>ruuviui” Acruo pnuio

Attu kaimas, Attu salos įlankoje, kur stiprios amerikiečių jėgos kovoja dėl Attu 
salos, kuri yra 700 mailių nuo šiaurės japonų Kurile salos.

Kroatai partizanai atkakliai 
kovoja ir prieš krašto išdavikus

ZURICHAS, Šveicarija 
(ONA). — Laikraščio Bas- 
ler Nachrichten korespon
dentas iš Zagrebo, Kroati
jos, rašo, kad kroatai parti-

voja ir prieš savuosius išda
vikus, kurie dedasi su vo
kiečiais ir italais ir tuo bū
du savo tėvynę svetimiems 
paveda. Šiandieninė Kroati-

zanai per 6 mėnesius turėjo ] jos vyriausybė yra sudary-
užėmę Bradina miestelį ir 
visą laiką kovojo su ašies 
jėgomis. Gi kai buvo priver
sti iš ten pasitraukti, jie pa
liko miestelį vienuose griu
vėsiuose. Sako, tuo būdu iš
kėlė pagiežą Ante Pavelit- 
ch,.ašies marionetei premje
rui Kroatijoje. Bradina 
miestelis yra jo gimtinė.

Kroatai partizanai kovo
dami prieš ašį, podraug ko-

Tornado išgriovė 
Fort Riley

OMAHA, geg. 16. — Sep
tintoji tarnybos komanda 
paskelbė,, kad tornado • (vie
sulas) išgriovė Fort Riley, 
Kas. — k ar iuomenės^ stovyk
lą.

Apie 28 vyrai sužeista, 
aai Kūne pavojingai. Dau>,

ta iš Hitlerio ir Mussolinio 
pakalikų. Vyriausias tų pa
kalikų yra minėtas premje
ras Pavelitch. Tad kroatai 
partizanai prieš jį daugiau
sia ir kovoja.

Praneša, kad kroatai par
tizanai turi įsigiję tankus, 
šarvuotuosius traukinius ir 
lėktuvus. Kai kur jie turi 
įsitaisę tvirtoves. Turi pat
rankų, kulkosvaidžių ir au
tomatinių šautuvų.

Ašies kariuomenė visą 
laiką smarkiai veikia prieš 
partizanus, kad juos išnai
kinti. Neįmanoma tas pada
ryti kalnuotam ir miškuo
tam krašte.

Kalbama, kad. iki šioliai 
jau apie 10,000 partizanų 
paguldę galvas kovose su 
krašto priešais.

VOKIEČIO TERORAS 
OKUPUOTOJ BELGIJOJ

LONDONAS (ONA). — 
Belgų vyriausybė iškelia, 
viešumon įdomių duomenų 
ryšium su vokiečių okupuo
jama Belgija. /

Per trejus okupacijos me
tus vokiečiai nugalabino 3,- 
000 belgų patrijotų už prie- 
švokišką jų veikimą. Pirmą
jį pasaulinį karą apie 300 
belgų vokiečiai nugalabijo. 
Dabar kas mėnesis, imant 
aplamai, iki 100 belgų su
šaudoma.

Kas jnėnesį vokiečių poli-

Mussolini daug susirūpinęs priešo 
invazija; mobilizuoja visas jėgas

Fašistų vadai pripažįsta, kad Italija 
neturi jėgų suturėti invaziją

LONDONAS, geg. 16. — 
(UP) Italijos premjeras Mu
ssolini mobilizuoja visas tu
rimas karines jėgas tikslu 
gintis nuo sąjungininkų in
vazijos. Kariuomenės ir lai
vyno vadai atvirai įspėja i- 
talus gyventojus, kad iki šio
liai ne viskas, kas reikėjo, 
atsiekta šalies apsiaugai. Dėl 
to sąjungininkai gali ir pa
laužti italų gynimąsi.

Vidaus reikalų pasekreto- 
rius (sekretorius yra patsai 
Mussolini) išleido nurody
mus fašistų partijos va
dams, kad jie būtų pasiren
gę užimti pozicijas, į kurias 
bus paskirti, kai iškils pa
vojus kraštui, kai reikės su
jungti visas jėgas kovai 
prieš invaziją.

dienį Mussolinio senatas še
šias valandas be pertrau
kos posėdžiavo. Laivyno 
sekretorius posėdy parei 
kė, kad Italija neturi pa-" 
kiankamų jūroje jėgų apsi--? 
ginti nuo invazijos. Jis sa- 
kė, kad Adrijos jūra jau nu- £ 
sėta priešo minomis ir gali 
būti kelias karo reikmenis 
pristatyti įsiveržus į Balka
nus. Suprantamas daiktas, 
sakė pasekretorius, kad vy
riausybė imasi visų priemo
nių gintis. Sudaryti planai 
greitam kariuomenės kilno
jimui, kur tik rasis pavojus.

Anot žinių, daugiau italų 
kariuomenės sutraukta Ca- 
Labrijoj (pietiniam Italijos 
gale), Sicilijoj ir Sardini
joj. Maršalas Pietro Badog-

Atrodo, kad Mussolini vi-flio yra vyriausias jėgų va
gą šalį iš naujo pavedė fa
šistų partijos senajai gvar-

das pietinėj Italijoj.
Yra žinių, kad Kretos sa-

dijal, kuri kitados Visą kraš-rloje ir Graikijoj karo ap- 
tą tvarkė tsu ricina. Šis žy- gula paskelbta, 
gis reiškia, kad Mussolini Kalbama, kad tarp Bulga- 
invazijos bijo kai ugnies, i rijos ir Graikijos gali kilti

Iš Romos per radiją pra-, karas. Vokiečių kariuomenė 
nešta, kad praeitą penkta- sutraukiama Bulgarijon.

Min. pirm, Churchill 
per

WASHINGTON, geg. 15. 
— Čia svečiuojasis britų un

cija iki 4,000 belgų įkalina? nistras pirmininkas Chur- 
Apie 430,000 belgų darbi- chill vakar kalbėjo per radi-

ninkų deportuota Vokietijon 
ir šiandie vis dar daugiau 
deportuojama.

Belgijos iždas kas metai 
vokiečiams okupantams iš
moka 135 milijonus svarų
sterlingų — okupacijos lėšų.

r- ;

LONDONAS. — Iš Ber
lyno per radiją paskelbta.,

ją iš Baltųjų Rūmų.
Min. pirmininkas pareiš

kė, kad invazija Europos 
žemynan artinasi ir kad są
jungininkų karo planai ne-

pirmiau bus nugalėta Vo
kietija, o paskiau bus nusi
sukta prieš japonus. Jis už
tikrino, kad Kinija bus iš
laisvinta iš japonų jungo.

Kare Afrikoj 109 
ašies generolai 
paimta nelaisvėn

LONDONAS, geg. 16. — 
Nuo karo pradžios sąjungi
ninkai Afrikoje ųelaisvėn 
paėmė 109 ašies generolus, 
praneša autoritetiniai šalti
niai.

Tarp paimtųjų yra 19 vo-
"reiškia, kadlkiečil» ir 90 ‘Ulų

Kai kurie italų nelaisvėje

kad Hitleris ižleistu dekretu Dallnoai diiaugsmu d8i akies
pats sau prailgino diktatū
rą Vokietijoje.

vepu kelinius vietoje ark-, iš,Vtt

lių.
šie kaliniai, tai suimtieji 

norvegai patrijotai, laikomi 
koncentracijos stovyklose.

11- va ■ iv
Nėra žinių is 
kovų Altu saloje

lių būsią iki 200,000 dolerių.

1 WASHINGTON, geg. 16.
, — Laivyno departamentas 
neiškelia viešumon nė kokių 

RUSIJA. — Sovietai skel- žinių apie amerikiečių ko- 
bla, kad vokiečių kontrata- vas su japonais Attu salo- 
koa Leningrado fronte at- je, Aleutians. Tik pareiškia, 
muštos. Novorossiiako uos- kad kovos “patenkinamai”

Senatas pripažino Ruml taksų planą; 
pavesta kongreso konferentams

tas, vakariniam 
ruaų apgultas

Kaukaze, vyksta. Spėjama, kad ten 
japonai bus nugalėti.

WASHINGTON, geg. 15. 
— 49 balsais prieš 30 sena
tas pripažino Ruml “pay-sts 
-you-go” taksų už pajamas 
planą, kuriuo už vienerius 
metus taksai visiškai panai
kinami ir pradėjus liepos 1 
d. taksams 20 nuošimčiu a-

LONDONAŠ. — Britų ad- t i traukiama iš mokąmų al- 
mirolas baronas Keyes yra gų ir atlyginimų. Padaryta 
nuomonės, kad karas Euro- pastaba, kad vienerių metų 
poje greit bus užbaigtas, taksai panaikinami arba už 
kaip tik bus įvykdyta inva-11942 m., arba už 1943 m., 
zija. 1 kuriais metais bus mažesni.

Krašto administracija ko
vojo prieš Ruml planą. Kon
greso žemesnieji rūmai an
ksčiau pravedė taksų bilių 
paneigdami šį planą. Pripa
žino tik dalį taksų panai
kinti. Senatas gi pasirodė e- 
sąs kitokios nuomonės.

■i i ">■ ' " ,

Dabar visas taksų klausi
mas pavedamas abiejų rūmų 
konferentams, kurie bandys 
kompromisu suderinti abu
du pravestus bilius.

mirę.
Tarp tų visų generolų y- 1 

ra du žymiausieji vokiečiai: *» 
gen. Ritter von Thoma, Af
rikos korpusų vadas, ir 
pulk. gen. von Arnim, vy
riausias ašies jėgų vadas 
Tunisijoj. Gen. von Arnim 
buvo užėmęs fieldmaršalo 
Rommelio vietą.

Mussolinio jūra 
—Alijantg ežeras

nugalėjimo Afrikoje.

Apie 2,000 ašies 
lėkfervM numušta

WASHINGTON, geg. 16.
— Sujungtosios sąjunginin
kų oro jėgos per visą karo 
kampaniją šiaurės Afrikoje
apie 2,000 ašies lėktuvų nu- SĄJUNG. VADOVYBE š. 
mušė, o sąjungininkai apie Afrikoj, geg. 16. — Karo 
770 prarado, paskelbė karo veiksmai iš Afrikos palaips- 
depari amentas. ]persimeta Italijon. Pas-

Oro jėgų maršalas Arthur, kelbta, kad Viduržemio jūra 
W. Tedder lakūnams vado- ; perdėm atidaroma sąjungi- 
vav0 ninku laivų plaukiojimui.

Kitados premjeras Musso- 
WASHINGTON. — Kai- lini išdidžiai šūkavo, kad 

bama, kad gal žymioji dalis Viduržemio jūra esanti Ita- 
ašies karo nelaisvių iš Afri- lijos imperijos jūra. šiandie 
kos bus atvežta Amerikon ši jūra pakeista eąjunginin- 
dirbti nekarinius darbus. , kų ežeru.

► «
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
$v. Sakramento

Padėka

Los Angeles, Calif, — Ne- 
įvykis mūsų baž- 

: 40 valandų atlaidų 
Pirmų kartą lie-

bažaytelije užgiedojo
me eidami procesijoj “Gar
bi ir šlovė...”

Manau, kad visi supranta, 
kiek reikia pridėti vargo 
prisirengimui prie tų pamal
dų: reikia altorių tinkamai
priruošti, kad išreiškus Ka
ralių Karaliui priklausomą 
pagarbą. Neužtenka uždegti 
bažnyčios rubrikoje nusta
tytą žvakių skaičių, reikia 
papuošti ir Karaliaus Sostą.

Kalifornijos gamta atėjo 
mums į pagalbą: gražiau
sios gėlės paaukojo gyvybę, 
kad savo Sutvertojui patar
davus galėtų pranykti... Tos 
gėlės, puošniais rūbais pasi
rėdžiusios, turėjo estetiškai 
ir tvarkingai šalia, žibančių 
Žvakių asistuoti per 40 va
landų atlaidus. Kol jos augo 
ir vystėsi, nereikalingos bu
vo žmogaus rankos: jos 
puošėsi gražiausiomis spal
vomis ir tvarkingomis gro- 
žio linijomis. Bet nuskintos 
negalėjo surasti sau vietos. 
Tada seserų Pranciškiečių 
rankos taip jas sutaisė ir 
sutvarkė, kad viena kitai ne
kliudė ir sudarė, sykiu su ži
bančiomis žvakėmis, puikią 
harmonijų.

Kaip gi įrengsime proce
siją? Neturime kryžiaus. Iš 
kur gausime kas procesijai 
patarnautų? Sv. Antano kro
atų bažnyčios klebonas, kun. 
Jureko, vilnietis, paskolino 
kryžių, kurį precesijoj nešė 
mūsų geras parapijietis Zig
mas Kruminas, o senas ve
teranas Kazys Szlaitis gra
žiai ėjo turiferarijaus parei
gas. Keturios mažos mergy
tės baitais rūbeliais pasirė
džiusios ėjo paskui kryžių 
gėles barstyduuos.

Procesijai pasibaigus, at
giedojome Visų šventųjų li
tanijų, kad ir dangaus šven
tieji padėtų mums garbinti 
dangaus ir žemės Karalių ir 
vienkart užtartų už mūsų 
“Angelų prarastų” miestą 
(Los Augeles) ir išprašytų 
mums reikalingų malonių.

Šv. Mišias laikiau intenci
ja, kad visi mūsų kolonijos 
lietuviai mylėtų Dievą ir 
kad grįžtų Viešpaties Jė
zaus Avydėn ir tie lietuviai, 
kurie iė jos pasitraukė. Ta 
intencija buvo užprašytos 
šv. Mišios viebos dievotos 
moters iš Chicagos, kuri ge
rai pažįsta mūsų koloniją ir 
žino visus mūsų trukumus. 
Prašiau visų kolonijų ta in
tencija pasimelsti. Aš tikiu, 
kad Viešpats Jėzus ne vie
nų, bet daug paklydusių 
avelių parneš į savo avydę.

Gana sunkus darbas su
rasti žmonių švenčiausiojo 
Sakramento adoracijai, nes 
visi vyrai dirba, taippat ir 
jaunos moterys, o vaikai 
mokykloje. Tai vėl iš to rū
pesčio mane išgelbėjo sese
rys. Motina Aloyza suorga- 
niazvo būrelį moterų, kurios 
per visas valandas budėjo 
prieš altorių, duodamos

Viešpačiui pagarbų, kaipo 
atstovės mūsų kolonijos. 
Vakarais buvo gegužinės 
pamaldos''ir pamokslas.

Paskutinę atlaidų dieną, t 
y. gegužės 9, buvo dar gra
žesnė procesija, nes dalyva
vo 6 ar 7 kunigai ir žmonių 
daug daugiau. Turiu pasa
kyti keletą žodžių apie iš
krikusius lietuvius. Pastebė
jau, kad turime įvairių kiū
tau ir organizacijų, kurios 
nori pakenkti katalikiškąjai 
akcijai ir tuo tikslu padaro 
kokį nors parengimą, kad 
tiktai atitraukti lietuvius 
nuo bažnyčios. Nuo senų lai-

Pittsburgh, Pa. — Paša 
ky.i ačiū yra lengva, bet ž> 
J/iuis apčiuopiamai išreikš 
ti dėkingumą, kurs yra šir
dies jausmas, yra su visa: 
negalima. Tačiau, dėkinga 
širdis yra'ųeužomarši ir ran 
da sau būdą parodyti kuo 
ji gaivinama. Ji atsikreipia 
į Tąjį, Kurs ją tutvėrė ir 
meldžia Jį suteikti palaimą 
jos geradariams.

Taigi ir Šv. Pranciškaus 
Seserys, jų Apvaizdos Kal
nelyje, kasdien siunčia dė
kingumo maldas širdžių Į- 
kvėpėjr;i už savo rėmėjus, 
kurių darbuotė neša joms 
ir jų įstaigai tą paramą, ku

ku yra žinoma patarlė: ‘‘Kai rj šiame pasaulyje yra taip 
kunigas stato bažnyčią, vėl- esminiai reikalinga
nias stato karčiamą“. Aš 
meldžiuos ir už tuos žmones 
ir prašau visų pasimelsti už 
juos. nelaiminguosius, kurie Kort,» Baliaus P®"”*®“ 
dirbdami t, darbą nesu- ^.Brangus, Rėmėjai, su- 
pranta arba nenori suprasti, traukiate duosmas siela, pne 
jog ne man, bet sau kenkia. vlenln*° lr gr2Ža™ darbo'

Tokiais parengimais, kaip 
sekmadienio, gegužės 2 d.

Nors visi smagiai links
minosi, triukšmavimo, kur3 
oažnai žemina lietuvių var
dą, čia nebuvo. Tvarkos už
laikymus tikrai buvo žavė
tinas. Taigi, šis parengimas 
buvo visais atžvilgiais pasek 
rr-ingas. Už tą, dėkui pri
klauso Vienuolyno Rėmėjų 
Rateliui kaipo rengėjui ir jo 
padėjėjoms, ir nei kiek ne
mažiau patiems parengimo 
dalyviams, be kurių parengi 
mias būtų buvęs bergždžias. 
Tai vaisius vieningo darbo 
ir rėmėjų ir didžiai gerbia
mų klebonų nešykštaus pa
raginimo.

Pranešus š i o parengimo 
pasėkas seselėms, jos labai 
nudžiugo ir tarė, “Ačiū, di
delis ačiū, rėmėjoms, padė
jėjoms, dalyviams ir gerbia
miems klebonams už jų pri
sidėjimą. Ačiū! Ačiū! Ačiū!”

Šv. Pranciškaus Seserų 
vardu — Rėmėjos

I

MOSI

MODEKN

COMI’i EI 

Al)V t\t

I .< »\Y ĖST

E!) PIIOTOI.RYPH Y 

I’OSSIBI E PRK ES

I IIOVE I Y E A Y E I TE 2«1 3

Preletas J. Maciejauskas

Vieną valandą 
namuose

Philadelphia, Pa. — Vien
genčių Jono (jau miręs) ir 
Marijonos Čiurlioniu sūnus, 
Antanas, tarnaująs Ameri
kos aviacijoje, 30 d. balan
džio, pravažiuodamas pro 
šalį Philadelphijos į kitą tar 
nybos vietą, vienai valandai 
buvo sustojęs atlankyti sa
vo motiną ir dar tris jau
nesnius už save brolius.

prie darbo, kurs artina vie
ną prie kito ir auklėja tą ar
timo meilę, kurios šiandien 
pasaulyje yra tik. permažai, 
ir kurs ne tik duoda gražų 
ir naudingą pelnų, bet paaks- 
tinimą lietuvybės ugdyto
joms seselėrūs.

Kaslink uiukščiau prisimin 
tos “Ctard Party”, įvykusios 
Lietuvių Piliečių svetainėje, 
South Side, reikia pasakyti, 
kad dalyviais ji buvo pa- 
rihktibė. Jon suvažiavo pati 
Pittsburgho Smetona, ir sa
vo ramiu, maloniu apsiėji
mu buvo kitiems parengi-

JOS. F. BUDRIK 
. Ine.,

3241 S. Halsted St.
i Te). Calumet T2ST
Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jewelry ir 
Rekordų. Didelis pasirin- 
kiihas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

Rynnoniškis I mams pačiu pavyzdžiu.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 479!

Platus rinkinys 
audeklų Ir ma
dų jums pasi
rinkimui. ,

Mes nulup-
stm visų se
tų Iki pat 
frSmu.

a Danų
Parlor Belą 
P.rrtlrhsfcn 
ui mažų 

įminu kaip

M Pcrklijuoshn
rlŽIOriklt ra- <• Ir suversim C Atvirus mis- “ k 1 
andus ka da- visus sujun- w dilo dalis i# ■ ■ bI* 
»r da turite! gimus. dallinskn.
Be Jokių Prlrilų, Jei Suniokota Per & Mėa.

SĄLYGOS "•**.„'“‘p
' $1.25 { savaitę!

Minimalia {mokėjiman. Patogiom Sąlygom.
5 Metų G varanti ja UI Konstrukcijų ir AmatntkyoMa Darbą.

(CENTU A t, 
AVĖ.)

Jums apsimokės atva
žiuoti pas Budriką, kad ir 
iš toliau. Kainos prieina
mos. Krautuvė atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Budrike leidžiami Radio 
Programai: ,

WCFL 1000 k. Sekmad. va 
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtad.' 
vai. vakare.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikis — 

SYK ES
VATARKA* 

VIMASr
— kurta — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supas- 
Clotl naraaglalH 
pakinkliai*. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo MAoi.

— 8PEOIAL — 
Iftklrpkttn sj skelbtinų. Ir prlduo- 

kitę mūras pirm 30 dienų laiko Ir 
mes sutelksima jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

„ MMANKATINIMA
JOhų Skilvio Muskulų Trcatuscntų 

NĖRA KO GERESNIO U2

sAyZvds&ttree
Creator of Cuototn Appilsnros for 27 yra 
S0 S. STATE, KM. 9IO. STA. 4WH 
Daily 10 AM. Tll B; Mon.. Frl. Tll 0 P.M, 

Hatnnlay ’TII t. Samlay 2 to 4.✓ _____
ftls yra sporlaHs aarr’ntmo bandymas Ir 
nehua k I tono lai k r .P luošo. Taipgi, 41, 
paaiDIpmaa nebus atkartotaa

Ar Skauda Kojas ?
OUICK REL'EF Wi'h'kEW METHOD

lock-, H.w Way Buslon «.d»e.r 
,-K* »«r Cor«» and Coliu,.,—
L£SXAJlK!!,-e ARCH sureosn 
CUSTOM FITTID AT LOW COSTL.ngUi.Md OĮ-- 

t WMm«4 m
POOT EZ SHOE SHOP 

189 NO LA SALLF ST.

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME,
Pirmiems morglčlams. Nuo $800 
Utį $10,000 už 4<%. Gaukite m ti
sų veltui apkaliutvlmų.

JOHN O. SYKORA 
$411 8. 52ntl Avė.

Phone: CICERO 4SS.

YVO IK STIBIO
194? VV^st I'i* Street

/a* ove t

DR. VAITUSH, OPT.
- LIETUVIS

Mano 2# metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreives akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Na-

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

pirma.

<712 South Ashland At.
Plmae Tiafti lni

Jaunuoliai, kurie neoniniam! 
karo aviacijos skyr’ s priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTD’ąjS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

B401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 
N ėdė Ii o j pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy- 
vanlmul. Saugokite jas, Įstodami 
Uegaamlnuotl Jas modernMklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
$8 METAI PATYRIMO 

pririnkime afctolų, kurie pašalta*
visų aklų Įtempimų. ..

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

OPTOMEl RISTAI 
1801 So. Ashland Avenm

aoiDM lt-toa 
CASAL OBU. OMoag,

>nsO VALAKUOS) 
i <:*• a m. Iki »:»» ». m

Trediad. lr MUd. $:M a. m. 
iW Tr«» p. tok

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRI8TAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. L AE A Y ET TE 3535
VALANDOS; Plrauul., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrari. Ir Kctvlrtadieniuis Nuo 10 ryte Iki 10 vak. 
deštadicuiuta lr Sekmadieniais Pagal Sutarti

ISffiSS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOfiS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliotais pagal sutartj.

Office teL YARda 4787 
Samų tel. PBOspect 1830

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tel. YAEdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tel YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8-9(X 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel...................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 val.^ 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

ŪR. CHARLES SE6AI
Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Di
OFISO VALANDOS: -ų

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popitet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėkomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMH.Y V. KRUKA5
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, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

dalrmadienlaia nagai miattarima

SUPAŽINDINKITE KITU^ 
SU T BTEKR. “RRAUDU*

SKAITYKITE “DRAUGI”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Residencijos tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal sutarti

Tai. OANal 8121

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Roa&A
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Te). REPnkUc 7868

TeL YARda 5921.
Res.: KENwoed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; ano 6:30-8:36
756 West 35th Street

TeL OANal 0267
R«. tel.: PROspect 6659

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

Realdendja: 6600 So. Arterian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

S 1M 0 va!, vakare.

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą“.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
rm y<w

,A
M «

ĮXs^y
Į, r

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS OOIOMS 
NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai > rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ PTNANSINR JSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET UIS Jm. M. Mozeris, Sec'y. 8288 80. HALSTED 8T.



Pirmadienis, geg. 17 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAČO, ttONOlS n

Naujienos iš Gary, Ind. Sąjungininkai užims 
Italija ir VokietijaGegužės 2 d. mirė Pranas 

Ambrozas. Po gedulo pamal
dų palaidotas geg. 5 d. Kal- 

arijos kapinėse. Liūdi žmo
na Patricija, du sūnūs ir dvi 
dukterys ir brolis. Laidojo 
laid. direk. John Pruzin.

Gegužės 4 d. širdies liga 
mirė Anthony Kamarauskis. 
Po gedulo pamaldų palaido
tas geg. 8 d. Calumet Park 

^Kapinėse. Velionis paliko bro 
lj New Yorke ir dvi seseris 
Lietuvoj. Laidojo John Pru-
zin.

LONDONAS, geg. 15. — 
Sąjungininkai pasiryžę šį 
kartą nepakartoti 1918 me
tų paliaubų klaidų ir nuga
lėjus ašį okupuoti Italiją ir

Vokietiją, pranešta iš pati
kimų šaltinių.

'Sako, okupacija bus kari
nė ir sąjungininkų vadai 
turės reikalus tik su ašies 
kariniais autoritetais, kurie 
besąlyginiai turės pasiduoti. 
Jokių reikalų nebus turima

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVfiSA.

Rožancąvos draugystės na 
rei Onai Petrą itienei buvo 
padaryta sunki operacija 
Mercy ligoninėj. Dabar li
gonė jau namie, 2593 Mon- 
roe St. Visos narės linki, jai 
kuo greičiausiai pasveikti. 
Taip pat serga dvi ARD sky
riaus narės: Elzbieta Vašei- 
kienė ir Uršulė Mickevičie- 
nė. Gydosi namie. Jadvygai 

* Vingienei labai supki opera
cija padaryta. Methodist li
goninėj. Linkim greit pa
sveikti.

ARD 22 skyriaus susirin
kimas buvo gegužės 9 d. Per 
skaičius kvietimą į draugi- 

y jos seimą, atstovėmis išrin
ko pirm. Eleną šerkšnienę 
ir Uršulę Budvitienę. Nutar
ta suruošti pramogą (hunco 
ir card party) gegužės 19 
d. Pelnas skiriamas vietos
seselių naudai.

HELEN ZAKER
(ZAKARAUSKAS)

Jau sukako vieneri metai, 
skyrė iš mūsų tarpo myli
mą žmoną ir motiną, Eleną 
Zakarauskienę. \ • ' ♦' ■‘‘T

Netekome savo mylimos Gegužės 18 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį. , . • ' į

Mes, atmindami tą jos liūdną prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis 
antradienį, gegužės 18 d., 1943, Gimimo Švenč. Panelės 
Marijos parapijos bažnyčioje, egzekvijos 7:30 vai. ryto 
ir trejos šv. Mišios 8:00 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Elenos Zakarauskienės sielą.

Nuliūdę

Vyras Konstantas Zaker; Dukterys Bernice, Ella, 

Teklė; Dėdė ir Giminės.

su laikinais abejotinos ver
tės režimais.

Vokiečiai atima 
radijo priimtuvus

LONDONAS, geg. 16. — 
Olandų žinių agentūra Ane- 
ta praneša, kad Olandijoje 
vokiečiai eusimetė konfis
kuoti žmonių turimus radi
jo priimtuvus, kurių yra 
milijonai. Vdkiečiai griebia
si šios priemonės, kad olan
dai nežinotų, kada invazija 
įvyks, kada ji prasidės.

Iš Berlyno per radiją 
praneša, kad vokiečiai nuž- 
nybę olandų sukilimus ir 
karo apgulas Olandijoj at
šauktas. Apgulas tęsėsi apie 
vieną savaitę ir tuo laiko
tarpiu apie 48 olandai nuga
labinti.

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti • laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SODA FOCNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER IIEACH IIOTEL 
Drug Store

5349 Klvrlrtan Ibi

Motinų Tarnybos klubas 
gegužės 16 d. buvo užprašęs 
šv. Mišias savo sūnų kariuo
menėj intencija, kad Dievas 
duotų jiems sveikiems su
grįžti. Visos motinos ėjo 
prie šv. Komunijos. Po su
mos buvo susirinkimas.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGSmuU
ASSOCIATI

MALEVA
LOAN 

LTION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

“DRAUGO”
DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTIHING DEPARTMENT

197 No. Dearbom Street 
Tel. RAKdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar Ir taikos laikuo
se weąt side svarbioj karo industri
joje shlpplng departamente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportaclja. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MPG. CO. 
1500 8. Westem MONroe 6128

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. AtslSaukite j—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s .ofisą.

EI>GEWATER BEACH HOTEL . 
5349 Slicrlilan RA. , . 

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

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

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. eflth st.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CIIAROERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
■ PASTOVUS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:^0 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

REIKIA MERGINOS
V

Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN 8T.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER 

Geras darbas dabar Ir talkOR laikuo
se we«t side evarbto! karo indiistrt- 
1oje sales departmente. Patogios 
darbo ėelvgos. gera transportacija. 
MatvkH Mr. Nelson. I
MINNESOTA MINTNG A MFO. CO. 
1500 8. Wcstcrn MONroe 0198

MERGINOS — MOTERYS. Į1
Patyrimąs nereikalinga. Svarus dar
bas prie ponleros produktų. Malo
nios darbo ealvgoa.

PASTOVUS DARBAI 
Viršlaikis po 40 valandų.

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohlo.

/

MERGINOMS
MOTERIMS

lengvi Dirbtuvės Darbai. 
Patvrimas Nereikalinga. 

Proga Isldlrbtmo.
VIRŠLAIKIS •

HARLICH MFG. CO.
1417 W. Jackson.

Parapijos mokyklos vaiku- 
jjk ai buvo užprašę šv. Mišias 

už savo motinėles prašyda
mi joms sveikatos, o kuriąs 
mirę — amžino atilsio. Bea*.
to, visi ta intencija ėjo prie 
šv. Komunijos.

Didelė garbė motinoms tu
rėti tokius gerus vaikus. Ku
rios turi sūnus kariuomenėj, 
ir tie neužmiršo šatro moti- 

JL ų: atsiuntė sveikinimus ir 
dovanėlių Motinų Dienos pro 
ga. Gaila, kad negalėjo būti 
sykiu su mumis. Bet jų šir
dys buvo su mumis.

Skaitytojas

Kaip garota kultūros ne
tvarkoma virsta .neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti- 

p mi be turinio. (“Kuomu-
va”).

Jei kelias i Dievą tikras 
• — siela jaučiasi patenkinta 

laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi
savyje. (VI. Putvys).

Remkite visus tuos asme 
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”. I

Platinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti * ‘Draugą”

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
geM

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

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

1751 W. 47th Street

Plaunama * 
SIENOMS MALEVA

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

Ne-Pagelstantis' 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liquid 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 spalvy.

, Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

52.80 Galionas
O’IJte maišosi su vandeniu—išdžiūsta | 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall 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 ROCKWELL 1740

Didžiausia Lietuviu
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus
už PRIENA- _
MlAUSIASlJ
KAINAS.

Turime didelį' 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instrumntų, Muri- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių < 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

r - » i

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE 

BUS B 0 Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5849 SherMan Rd.

MOLDERIAI 
GRINDERS 
( HIPPERS

COREMAKERS. DARBININKAI ir 
WELDER8 reikalingi. Dieną Ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

* ---
VYRAMS

25 — 45 Metų
Dirbtuves darbai, geros darbo sąly
gos. Ratit 75c: 40 valandų j savaitę. 
PROCTER & GAMBLE MFG CO.

1232 W. North Avė.

VYRU
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 
East Chicago, Tnd.

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIAI 
r\ Karo Dirbtuvei
Reikalingi pntvre vvml ir motery* 
Operatoriai oria Turret Ir En,rino 
Tjathcs. Driii pre«s, Profilera. Hand 
«terew Masinu. Cle’'ela.nd Automatic 
Screw MaSin” Ir Turret La*be Set- 
w vyre! Ir Tiuiekeepers. Diena ir 
nakti šiftai. 48 vai. savaitė. Gera 
mokestis—geros darbo sąlygos.

MOTIOGRAPH
f 4431 W. LAKE ST.

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDI.F.KS 
Viršlaikis po 40 valandų.

Gera mokestis. 
NATIONAL C AKLO AD INO CORP.

, Door 5. House 3.
13TH A CLARK 8T8.

DEFENSE DARBAI
Pataisymui lenrvų mašinų Ir plOklų 
galandimui.
AMERICAN MACHINERY EXCH. 

3044 W. Lake Bt.

MILL HAND
Reikalingas rašalp (ink) gaminimo 
dirbtuvėje.

FUCHS & LAN G MFG. CO.
120 Yl|. Illinois St.___________

VYRAI
A

18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui 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
DEL DIRBTUVES DARBŲ

Atslšauklt J Emoloymeilt Ofisą Pir
madieni nuo 8:30 ryto Iki S vakaro.

CA8PER8 TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place

Chicago. III.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir vtrMalkla
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

VYRAI m MOTERYS

DI8IŲ PLOVĖJAI
Reikia Vyrų Ir Moterų.
ZION RESTAURANT 
6708 W, R0090Y9B JUL

PROFFESSIONS AND TRADE8

PATYRUSIŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ REIKIA

Prie Darbų Dabar, 
Kurių Užteks 

Perdėm Ir Po Karo
Mums reikia dabar Machine Opera
torių, Engine ir Turret Latbes. Au
tomatic ir Hand Screw Machines. 
Profilers Ir Drill Press Operatorių. 
48 yal. darbo savaitėje.

MOTIOGRAPH
4431 W. LAKE ST.

_ Vyru 
Vyru

Vyru 17 iki 50
IR

Merginu 18 iki 35
SVARBIAI PRAMONEI

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

Gera Transportacija

2425 S. ROCKWELL ST.

HELP WAHTEX> — MOTERYS

VYRU REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga. 

GARDINER METU. CO.
1854 W. Lake fit. ar 

4820 B. Campbell.

REIKALINGAS LINOTIPI8TA8 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (zecerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tis 
kurie gali tok) darbą dirbti, prašėme 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 So. Oakley Aia, Cbioagų

SVARBIOJ PRAMONEI 
Nepatyrusis Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Loaders Ir Line 
Operatorės. Aukšta minimom mo
kestis su gera proga jsidirbimo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

83rd St. & Archer Avė. Argo, m.
Tel.: Summtt 800, Ezt. 271.

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustvtus 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 Suvlrš

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

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 lYaahington Blvd.

I«DrRBft.IAI DIESEL ELECERIC 
RTREAMTilNERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRU8IIT8 VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAftINV OPE
RATORIAIS. REIKIA TCOJAUS 
PRIE SEKANČIU DARBŲ;

Paprastu Darbininku 
Mach. Pagelbininkų 

Mach. Operatorių
•x.” • Y t

100% KARO DARBAI 

$40 IKI $55 f SAVAITĘ

PRADŽIOJE
I

Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatsišaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 6 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans- 
portacljos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

ELECTRO - MOTIVE • 
DIVISION

LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS CORP.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Jei turi seno metalo — atl 
duok karo reikalams.

Mūsą Idėjos priklauso nuo 
amžinybės, o mūsą veikimo 
formos nuo mūsą dienu sko
nio. — Prof. Eretas.

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 

PLATINKITE “DRAUG4” totailumas.
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Norvegijos šventė
• Gegužes 17 d. yra Norvegijos šventė. Nors tas kraš
tas užima ir didelį plotą — 124,556 kvadr. mailes, bet 
gyventojų skaičiumi yra maždaug lygus su Lietuva: 
2,937,000. Tikybos atžvilgiu jie daugiausia protestantai, 
katalikų yra tik kiek daugiau kaip 3,000. Norvegija 
yra jūros valstybė, jos pakrantės fiordų išraižytos, su 
daugybe salų, taip, kad Norvegija išviso jūros kranto 
turi (su ealomis) 12,000 mylių, nors pačios Norvegijos 
ilgumas yra 1,100 mylių, o platumas, pačioj plačiausioj 
vietoje tik 270 mylių. Nors daugelis norvegų užsiima 
žemės darbu, tačiau vyriausia produkcijos šaka yra 
žvejyba,. Norvegija turi neblogai išvystytą pramonę. 
Nors krašte nėra akmens anglių, bet norvegai labai 
sumaniai yra panaudoję upių jėgą ir turi daug “balto
sios anglies’ ’ •—s- ęlektros energijos, šiemet sueina dveji 
metai, kaip Norvegija yra vokiečių okupuota. Apskai
čiuojama, kad okupacijos išlaidų norvegai -vokiečiams 
yra sumokėję jau daugiau bilijono dolerių.

Norvegija yra daug prisidėjusi prie sąjungininkų per
galės: norvegai pasipriešino vokiečių okupacijai ir iš
vedė iš rikiuotės apie €5,000 vokiečių karių. Į užsienį 
pabėgusi norvegų vyriausybė sąjungininkų kovai prieš 
vokiečius pavedė daugiau kaip 1000 laivų, kuriais 194Q- 
41 m., kai Anglija viena kovojo, huvo pergabenta apie 
pusė viso į Angliją atvežto žibalo ir apie 40 nuoš. mais
to. Gaila, kad iki šių metų balandžio mėn. apie 40 nuoš. 
norvegų laivų jau buvo nuskandinę vokiečių submari- 
nai ir lėktuvai. Norvegija yra viena iš nedaugelio val
stybių, įkurios vyriausybė, kcaštui esant okupuotam, 
tvarkingai moka skolos nuošimčius ir laiku įneša, įmo- 
kėjimus užsienio skolai mažinti. Pažymėtinas garsių 
norvegų prielankumas Lietuvai: norvegų šelpimo orga
nizacijos centrinis asmuo dr. Ingvolstad prisidėjo prie 
Lietuvos Draugų organizacijos. Paskutinis Lietuvoje 
buvęs USA pasiuntinys — min. Noremas irgi norvegų 
kilmės. Dabartinis Tautų Sąjungos pirmininkas C. J. 
Hambro yra geras lietuvių draugas. Neprikl. paskelbi
mo sukakties proga Chicagoje lietuvių susirinkime lai
kęs paskaitą. Savo neseniai išleistoje knygoje “How To 
Win The Peace” jisai gina mažųjų tautų teises į laisvą, 
nepriklausomą gyvenimą, pabrėžia didelę vertę krikš
čionybės. Nacių ir komunistų totalitarines vyriausybes, 
kurios neleidžia žmogaus dvasios jėgoms laisvai vys
tytis, vadina “mass produetion of mental deformities” 
— masine dvasinių iškrypimų produkcija.

Šventės proga lietuviai siunčia geriausius sveikini
mus ir linkėjimus — greit sulaukti laisvės simpatingai 
norvegų tautai.

Laikraštinialuį suvažiavimo proga
Šią savaitę Toledo, Ohio, įvyksta Amerikos katalikų 

laikraštininkų suvažiavimas. Nors tai bus eilinis suva
žiavimas, kokie kasmet įvyksta,, tačiau šiam priduoda
ma žymiai daugiau reikšmės. Jis yra svarbesnis todėl, 
kad dabar gyvename didelių sukrėtimų laikais, kurie iš 
laikraštininkų reikalauja apsukrumo, akylumo. Be to, 
šių dienų gyvenimas verste verčia visus šio krašto žmo
nes būti vieningais tai milžiniškai kovai, kokia dabar 
vedama. Būtų nenuoseklu kalbėti apie vienybę, jei to 
paties tikėjimo žmonės nebūtų vieningi. Katalikams 
vienybė visada buvo reikalinga. Bet šiandien ji pati 
reikalingiausia. . *■

Katalikų laikraštininkai vienybei stiprinti labiausiai 
gali nusipelnyti. Dėl to ir svarbu, kad jie patys būtų 
organizuoti ir vieningi, kad dažniausiai susieitų nuomo
nėmis pasikeisti, pasiinformųoti.

Kai katalikų spauda vieningai išeina už vieną ar kitą 
reikalą, jos balsas visur yra išgirstamas.

Karo mstu iškyla visokių ir labiau komplikuotų klau
simų. Katalikiškų laikraščių redaktoriai į juos turi tin
kamai reaguoti, nes katalikai (dažnai net ir neką tuli
kai) savo spaudoj ieško tinkamo atsakymo ir direktyvų.

Karas baigsis. Keiks sugriautą pasaulį atstatyti, tei
singą ir pastovią taiką užtikrinti. Katalikų spaudai čia 
plati ir dėkinga dirva.

Katalikų laikraštininkų pareiga, yrą kiek tik išgalint 
populiarizuoti Šventojo Tėvo Pijaus XII taikos planą, 
už kurį tinkamesnio ir geresnio ligšiol nėra. Reikia rū
pintis, kad tie Popiežiaus taikos punktai atsirastų ant 
taikos konferencijos stalo, kad pasaulio taika jais būtų 
pagiįpta.

Katalikų Bažnyčia ir politiniam ir socialiniam poka
rinio pasaulio rekonstrukcijai turi geriausius planus. 
Mums tik turi rūpėti, kad tie planai būtų plačiai žino
mi ir įgyvendinami.

Čia suminėta tik keli dalykai, kurie, be abejonės, ras 
sau vietą Amerikos katalikų laikraštininkų suvažia
vimo dienotvarkėje. Bet jų yra daugybė. Tad, svarbiam 
suvažiavimui lįnkime geriausio pasisekimo.

1$^' <• ' ** •' 1 * ’ ’
Del ūavieso knygos

Joseph Davies, savo laiku buvęs Jungtinių Valstybių 
ambasadorius Maskvoje, parašė knygą “Mission to 
Moscow”, kuri vėlesniu laiku nufilmuota. Tačiau tie, 
kurie tą filmą matė ir knygą skaitė, sako, kad filmuo- 
tojai tos Davies’o “misijos“ daugiau vadavosi savo 
vaizduote, negu knygos tekstu.

Visi bent kiek rimtesni žurnalai ir laikraščiai peikia 
ir Davies’o knygą ir filmą. Jie rašo, kad Davies duo
da visai klaidingą ir Amerikos ir Rusijos gyvenimo 
vaizdą ir, be to, biauriai iškraipo istorijos faktus.

Nežinia kodėl p. Davies užsimojo taip plačiu mastu 
varyti čia, Amerikoje, sovietinę, komunistinę propa
gandą. Iš kitos pusės vis tik keista, kad Prezidentas 
tuo komunistų .propagandistu pasitikėjo ir pasiuntė jį 
su speciale misija į Maskvą. Su tokiomis misijomis, 
paprastai, siunčiami rimti, bešališki žmonės. Siunčiami 
diplomatai, bet ne propagandistai.
"_______ » m - y. 1 ■ 1 i —
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Vokietijos vyskupu balsas
Vokietijos vyskupai ir vėl pakėlė savo stiprų balsą, 

protestuodami prieš Hitlerio valdžią, kuri taip žiauriai 
persekioja religiją.

Vokietijos vyskupų laiško kopija pasiekė Jungtines 
Valstybes. Laiške nurodoma daugybė nacių parėdymų, 
nustatytų prieš religiją. Vyskupai šį kartą .užstoja ne 

/'tik už Vokietijos tikinčiuosius, bet ir už tikinčiuosius 
tų kraštų, kuriuos naciai turi pavergę. Jie sumini Alsace- 
Lcrraine, Luksemburgą, Lenkiją, Jugoslaviją, Ukrainą,
Kroatiją.

Vyskupų susirinkimas huvęs Fulda mieste 1942 m. 
gruodžio 18 d. Svarbųjį laišką pasirašo kardinolas Adolf 
Bertram, Breslau arkivyskupas.

Didelė garbė Vokietijos vyskupams, kad jie taip ener
gingai gina tikinčiųjų teises. Jie gina visų teises — ir 
protestantų ir žydų, patys dažnai skaudžiai nukentė- 
dami.

Iš to vyskupų laiško aišku ir tas, kad Katalikų Baž
nyčia Vokietijoj jokiu bū^u nepasiduoda .ir nepasiduos 
pagoniškoms nacizmo užmačioms.

SPAUDOS

“Sandara” pastebi:
“Paviršutiniai žiūrint, atrodo, kaip ir keistokai, kad 

demokratinių šalių vadai turi prašyti per ypatingus 
pasiuntinius “deito” su Stalinu. Pagal teisybės jis 
privalėtų tą padaryti ir be didelių prašymų. Caras 
Nikalojus nereikalaudavo tokių ceremonijų, kaip da
bartinis Kremliaus valdovas.«• - « .< , * * » V F«„ »> '

Betiką gi darysi, jei maži žmonės ima perdaug pūs
tis. Prez. -Rooseveltas ir, beabejo, Churohill nori pa
rodyti savo mandagumą net ir 'tais atvejais, kai atsi
mokama šiurkštumu. Jei visi būtų tokie, kaip Krem
liaus viešpačiai, .tai Jungtinės Tautos būtų virtusios 
į kačių koncertą*”

Kur teisybė?
Tokį klausimą stato “Vienybė” ir daro tokią pastabą:

“Latviai, mūsų broliai, kitą syk ėję vokiečių po
nams baudžiavą, dar ir dabar dainuoją:

“Vidury marių, ant akmens, gyvatė mala mUtųs,..’’
“Kada vokiečiai įsitikino, .kad jiems neįveikti de

mokratijų, tai Hitleris su Mussoliniu iškepė “Euro
pos Čartarį”. > \

“Pažįstame mes tuos paukščius ne tik iš snapo, 
bet ir plunksnų.

“fBet ar Jungtinių Tautų vadovybė gerai daro, skirs
tydama tąs pačias nacių ir fašistų pavergtas tautas 
į dukras ir podukras?

“Atlanto čarterio principai turi būti visiems ly
giai taikomi.’’ -f-
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"Draugas” Acme phoM

Penkias pėdas vanduo pakilo didžioje Hollister, Mo., gatvėje, kai potvynis iš White 
upės palietė miestą. Per šešiolika metų dar tokio didelio potvynio nėra buvę Ozarks a- 
pylinkėje.

NACIAI IR IIETUVOS VAIKUS VARO 1 
PRIVERSTINA DARBA

(LKFSB) Vokiečių oku
pacinė vaįdžia Ostląnde, į 
kurį įjungta ir Lietuva, iš
leido įsakymą, kuriuo, kaip 
praneša “K. A. P.”, privers- 

* tūliems darbams Vokietijos 
fermose rekrutuojami net ir 
vaikai 14—18 metų. Kažku
riose srityse nusistatyta pa
naudoti net vaikus 10—14 
mėtų sodinimui bei kasimui

Prie pranešimo 
Naujas “Žvaigždės“ 
redaktorius

Perskaitęs editorialą dnr. 
“Drauge” 28 d. balandžio, 
drįstu ve ką pasakyti: Tei
sybė, ia,. a. kun. Antanas Mi
lukas buvo “žvaigždės” lei
dėjas, bet, anaiptol jis nebu
vo jos redaktorium (net nei 
nominaliu — iš vardo). Tik
ruoju redaktorium buvo (ir 
tai nuo daugelio jau motų) 
Julė Pranaitytė, tikra sesuo 
garsaus kunigo-mokslavyrio, 
a. a. Bonaventūro Pranaičio.

■Paminėjus Pranaitytę, drį
stu pasakyti dar ir tai: mi
rus kun. Ant. Milukui, daug 
kalbama ir rašoma, taip a- 
pie jį ir apie jo naujienraštį: 
“Žvaigždę“, bet apie tą, ku- 
rioji, taip sakant, paaukojo 
sąvo didelį mokslą, gabumus 
ir veik visą gyvenimą labui 
tos “žvaigždės”, kaip ir vi
sos lietuvių raštijos, nei mur- 
mur... kuo didžiausia tyla. 
(Tas mano nuomone, yra peik 
tinas pasireiškimas. Ne tik 
kad neprivalome Prąnaity- 
tės pamiršti, arba, kas yra 
blogiausiu, ignoruoti, bet 
mūsų priedermė jai dabar 
gyvenime ir pa dėt i./Nes, 
kiek aš nujaučiu, jos dabar 
gyvenimas nėra “raškažiu“. 
Padėti mes jai galime labai 
lengvai — ne aukomis, bet 
pirkimu ir skleidimu jos pa
rašytų ir išleistų knygų, pa
vyzdžiui, “ Iš kelionės po Eu
ropą įr Aziją“ ($3.00), “Lais 
vosios Lietuvos Atlankytų“ 
,($2.50). “Viešnagė Seštokuo 
se” ($2.00), “Laiškai iš Is
panijos” ($j.00), kun. A. Ja
saičio. “Lietuvių Tautos Is
torija” (75c.) ir kitų auto
rių. bet j oš lėšomis išleistų.

Tos, ir daug kitų knygų, 
yra sukrautos “ žvaigždės’ ’ 
knygyne, 3654 Riohmond St., 
Phįladelphia, Pa. K. V,

bulvių, nuėmimui vaisių vo
kiečių farmose okupuotuose 
kraštuose.

Iš kitos pusės Maskvos 
šaltiniai praneša, kad Rusi
joje organizuojama jau sep
tinta įstaiga lietuvių vai
kams — tiek daug jų čia iš
trėmime yra. Tose įstaigose 
lietuviai vaikai griežtai auk
lėjami bolševikiškoje , .dya-.

Du Amerikos vadai 
turėjo pasitarimas

PIET. PACIF1KO BAZE, 
geg. 14.—Vyriausias P. Pa- 
cifike sąjunginių jėgų vadas 
gen. MacArthur pirmą kartą 
tarėsi su adm. W. F. Halsey, 
vyriausiuoju laivyno vadu 
P. Pacifike.

Paskelbta, kad vadų kon
ferencijoje svarstyta visas 
jėgas koordinuoti ir glau
džiau kooperuoti ępriąš japo-

sioje ir ne,t ąąYĮę^ąBaųęie^JHl^UĄt^lįįpS: ir kitose ka- 
je yra pasirodę laiškų, ku
riais tų įstaigų vaikai-lietu- 
viukai garbina bolševizmr ir 
jo vadą Staliną. Į jų lietu
viškas širdis brukama sveti
ma, buvusių Lietuvos oku
pantų dvasia, turint naujus 
Lietuvos ateities laisvę gra
sinančius planus... Kada gi 
Lietuvos vaikus galės lais
vai auklėti ne atėjūnai na
ciai, ne svetimieji bolševi
kai.

ro zonose.
Adm. Halsey yra gen. Mac 

Arthuro vadovybėje. Jųdvie 
jų pasitarimai reiškia, kad 
P. Pacifike netrukus numa> 
tonai platesnio apėmio są
jungininkų veiksmai prieš 
japonus.

Meilė yra taip sena, kaip 
pasaulis, tačiau ji visuomet 
jauna ir kiekviename suke
lia įdomumą.

DABAR Sra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijalą Už Dar žemomis Kainomis!

t
Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- . 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 1 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITVVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

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

DIRBTUVES

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

J//.SM/

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-

,.WM - - . ■: - 4 , ’ ;
vien tik geriausius jrmteriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materialų.

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakąndų, vartojant

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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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Parengimas pasisekė

Cicero. — Gegužės 2 d., 
parap. salėj įvyko TT. Mari
jonų Bendradarbių skyriaus 
parengimas.

Žmonių atsilankė gana 
daug. Visi buvo patenkinti 
kun. Prunskio rodomais pa
veikslais. Jis ypatingai gra
žiai aiškino apie Afrikos dy
kumas ir Alaską. Publikai 
nekartą teko skaniai pasi
juokti.

Į parengimą atsilankė ir 
kun. A. P. Sandys, MIC., 
kurs pasakė kalbą, raginda
mas susirinkusius susirūpin
ti katalikiškąja spauda.

Į vakarą buvo atsilankęs 
ir klebonas kun. I. Albavi- 
čius, kuriam teko laimė — 
dovana — gražus blanketas.

TT. Marijonų skyrius nuo
latos bruzda ir veikia, nes 
jame randas daug pasišven
tusių ir darbščių narių.

Tėvai Marijonai įvertina 
tas gražias pastangas ir y- 
ra dėkingi už tai. SPA

mą dovaną aukojo darbšti 
narė M. Druktenienė, o ant
rą — kp. skyrė pinigais. Na
rės raginamos padėti platin
ti knygutes.

Begalo gražus B. Remdzie- 
nės sumanymas — atminti 
seniau buvusią kp. narę O- 
ną Deveikienę, kuri mirė ge
gužės 10 d. Čia pat sudėta 
aukų užprašymui Mišių šv. 
Taipgi kp. reiškia užuojau
tos jos vyrui K. Deveikiui ir 
visai šeimai liūdesio valan
doje. Koresp

_I_-
n

Iš Moterų Są-gos 

2-ros kp. veiklos

Cicero. — Moterų Są-gos 
2-ros kp. susirinkimas įvy
ko gegužės 10 d. Pirminin
kavo B. Jakaitienė. Išrinkta 
atstovės į ARD seifną: B. 
Daunienė, Jansonienė ir P. 
Globienė. Paskirta aukų. Pra 
nešta apie apskrities dvasi
nę puotą minint Motinų Die
ną. Dalyvės pilnai patenkin
tos 49-toe kp. vatšiugumu ir 
visa tvarka. Ačiū už jų triū
są.

Sekantį kursų vakarą pa
kvietė mūsų maloni vice pir
mininkė K. Kazekevičienė ge
gužės 18 d. Kadangi ji gy
vena toliau nuo Cicero, tai
gi, norinčios dalyvauti, su
sirinkite į Remdzienės krau
tuvę 7 vai. vak. Iš čia visos 
sykiu važiuosime. Plačiai 
kalbėta būsimų parap. pik
nikų reikalu. Nutarta par
davinėti “ehance books”. Pir

mes pager 
motinas

Bridgeport. — Gegužės 9 
d., Šv. Jurgio parap. muzi
kos kambary, po gegužinių 
pamaldų susirinko būrelis 
sodaliečių su motinomis, ku
rioms buvo suruoštos pagerb 
tu vės. Apdovanojus kiekvie- 

' ną ir paruošus gėlėmis, su
sodintos prie stalų.

Sodalicijos dvasios vadui, 
kun. S. Gaučui atidarius pro
gramą malda, pakviesta pir
mininkė Irena Gumuliauskai 
tė pasveikino motinėles šiais 
žodžiais:

“Brangios ir mylimos ma
mytės!

* ‘Šiandien susirinkome pa
gerbti ne atsižymėjusią ar
tistę, generolą, nei kokią ka
ralienę, bet mūsų brangią 
Dievo duotą dovaną, Jumis, 
Mamyte. Jūsų pasišventimas 
mums yra garbingesnis už 
žymiausio įasmens ir už tą

pasišventimą ką gi mes, jū 
sų dukrelės, galime įteikti?

“Priimkite mūsų meilę ir 
menkus, bet širdingus pa
tarnavimus, nors gerai žino
me, kad jie niekad nesusily
gins, neperviršys Jūsų.

“Sveikiname Jumis šian
dien ir linkime, kad Jūsų gy
venime būtų daug Motinos 
Dienų!”

Ne tik motinėlių, bet ir 
dukrelių akyse pasirodė a- 
šaros dėl tokios jausmingos 
kalbos.

Toliau sekė pirmininkes 
suorganizuotas sodai iečių 
choras, kuris pirmu pasiro
dymu padainavo: “Oi mo
čiut, motinėle”, “Mother” ii 
“Kas bus, močiute”. Chorui 
akompanavo pirmininkė Irę-1 
na Gumuliauskiaitė. Po to,

ji smuiką pagriežė visiems 
gerai žinomą giesmę “Rožanj 
čius” (The Rosary). Jai a-i 
kompanavo pįanu Marijona 
Yonikaitė. Sodaliečių choras 
vėl pasirodė su dainomis — 
“That Wonderful Mother of 
Mine“ ir “Avė Maria“.

Programą ba:gC sotSUit^ių 
dvasios vadas, kuu. S. Gau- 
čas pareikšdamas, kad net 
jam buvo surprizas sodalie- 
čių choras. Taręs motinė- 1 
lems žodį, sukalbėjus mal-i 
dą, po to motinėlėms pasi
svečiavus su dukrelėmis ir

pašokus, būrelis išsiskirstė.
Negalima praeiti nepami

nėjus, kiek darbo ir triūso 
reikėjo pridėti ruošiant šias 
iškilmes valdybai ir komi
sijos pirmininkei Emilijai 
Pakalnytei bei jos pagelbi- 
ninkėms; M. Matuliokaitei, 
V. Baluaitei, E. Gumuliaus- 
kaitei ir H. Kantutaitei.

Sodalicija dėkoja Kristi
nai Shlepavičiūtei, kuri, ne
galėdama dalyvauti šiame 
parengime, įteikė štampų, 
kurias buvo galima panau
doti šioms vaišėms. Kaitra

0 4RY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

iŠ
f

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MI SŲ 
MILŽINIŠKO STARO Ml/AKA- 

L1NIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISPARDLO'fl. I
TŪBOS, CLAIUNFITAI, TROM

BONAI. SAXAPHONES, FLUTES 
su "tMes" — $85.00, 117.50,
145.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOtR. BANJOS — 
*6.60, $8.50, $7 2.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir 3150.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. ŠNICE
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $5.00, $5.00, $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų laetrumentų, BASS Ir i 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $25.50, 
$85.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOTS, CYMBOLb, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brase Ir “#ced” instrumentams 
prltafkomt Jūsų lūpOttis.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams, Triūboms, Sasaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
814 Maxwcll St., Chlcago

IHARGIITIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

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

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the Upe of 

Fumiture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representattve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For sppointment call — 

REPUBUC 6051

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virt 50 Metų 

Tos Pačios Šeimos 

Rankose 1
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PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member i>f the Lithuanian Chamber of Commerce

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

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

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

NULIŪDIMO, VALANDOJE

PRANEŠIMAI
Tėvų Marijonų Bendradar 

bių Chioagos apskrities mė
nesinis susirinkimas įvyks 
gegužės 19 d., 8 valandą va- 

i kare, Aušros Vartų parapi
jos salėje. Valdyba pagei

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

dauja, kad kuo daugiausia 
kolonijų atstovų dalyvautų 
tartis svarbiais, klausimais.

B Jakštai tė, apskr. rašt.

Uždaryk langą saulei, o 
atidarysi duris gydytojui 
(Itaų posakis).

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

* PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumcsklt senų, .sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos gailino. pataisyti, kad duotų juras daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnikai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JPSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPEItATCROS 1

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ŠI maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calciinine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calct- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti aealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengių. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insuiacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Mrtyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. (ernrr 55lli and State Streets

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

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

TelefMUM:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBtJLANCE Dieną Ir Naktį

OBBi

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-S4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltlmieru.

- Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehilI 0142

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

L- — 2— —S
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X Matilda Lapinas iš Cle
veland, Ohio, viešėdama pas 
Piktumus, 724 West 14 St., 
ir lankydama Chicago lietu
vių mokslo, švietimo ir kul
tūrines įstaigas, aplankė ir 
“Draugo” įstaigą ir užsi
sakė metams dienraštį.

*» X M. Vaznlų šeima Town 
of Lake viena dosniausių pa
rapijai. Šv. Juozapo altoriui 
gražioje šv. Kryžiaus baž
nyčioje įsteigti anksčiau yra 
ąųkojus $200.00. šiomis die
nomis tani .pačiam reikalui 
ąpkojo dar $100.00.

JX A, Skirius, “Draugo” 
korespondentas su Ateitinin
kų draugovės baletu į PhiLa- 
dęįpbia, Pa., rašo, kad vis
kas gerai pavyko. Lietuviš-1 
ki tautiniai šokiai taip Phi- 
ladelphia, Pa., taip kitur su
žavėję ne tik lietuvius, bet 
ir svetimtaučius.

X Kun. Ignas Albavičhis,
Cicero lietuvių parapijos kle 
bonas, ir plačiai žinomas kat. 
išeivijos vadas, šįmet mini 
30 metų kunigystės sukaktįi. 
Mielam savo klebonui pa
gerbti ciceriečiai ruošia ban- 
kietą liepos 21 d., klebono 
vardadienio dieną. Bankietas 
būsiąs vienas šauniausių.

X Motiejus Adomaitis, gy

VOKIEČIAI PASIDUODA BRITŲ TANKO ĮGULAI

1 H
E

IKI GYVOS GAL
VOS KALĖJIMAN

SL Louis, Mo. — Robert 
Nash, 25 metų amžiaus, pe
reito penktadienio vakare, 
buvo pasmerktas iki gyvos 
galvos kalėjiman už moti
nos nužudymą. Jis taip pat 
nužudė ir tėvą ir juos nužu
dęs vežė paslėpęs automobi
lyje i Springfield, III. Nash 
byla buvo sprendžiama tik 
dėl motinos nužudymo. Nash Į 
advokatas byloje rėmės jo 
psichiniu nenormalumu.; 
žmogžudystė įvyko pereitais 
metais, rugsėjo mėnesį.

KRYŽIUS IŠGELBĖJO NUO MIRTIES
Columbus, O. — Kada Is

landijoje lėktuvo katastro
foje žuvo Lt. gen. Frank M. 
Andrews, Amerikos kariuo
menės vadas Europos fron
tui, ir dar trylika asmenų, 
išliko gyvas tik Sgt. George 
A. Eisel.

Sgt. George A. Eisel išvy
ko į armiją 1942 metais, 
sausio mėnesį ir jis gavo

nuo savo klebono kryžiaus 
pavydalo medalikęlį kaipo 
kelionės dovaną. Eisel visą 
laiką nešiojosi su savim 
šventą medalikėlį. Tėvai ti
kį, jog šis kryžiaus medali- 
kėlis ir klebono palaimini
mas jų sūnų apsaugojo nuo 
mirties. Eisel yra geras ka
talikas.

“Draugas" Acme photo

Iškėlę rankas pasiduoda. Šis gestas ašiai kaštavo netoli 200,000 kovos vyrų ir didelė 
kiekybė medžiagos, įskaitant tankus, lėktuvus, kurie tinka kovai. » Ši vokiečių kareivių 
grupė pasiduoda britų tanko įgulai netoli Tunis miesto.

Vaikai sėja "Jobo ašaras", iš kurių 
gamina kareiviams rožančius
UŽ SAVAITES TIKISI PAGAMINTI 200 ROŽANČIŲ 

Peoria. — Pergalės dar- gina, našlaičių vyresnios,
žuose, Peorijoje, auginamas 
ne vien maistas, bet Angelo 
Sargo našlaityno vaikai mo
komi krikščioniškų tiesų, 
kad “žmogus ne vien duona 
gyvena”.

Rožančiai, vartojami ka
talikų kareivių, esančių už
jūryje, yra tarp jaunųjų 
daržininkų * produktų, kū

renantis adr. 4011 W. Gren- riuos jie gamina. Našlaičiai 
shaw Avė., užprenumeravo pereitais metais pasodino 
“Draugą” ir “Laivą” savo j Azijos žoles, kurios turi var- 
giminei Rytuose. M. Adomai ją “Jobo ašaros”. Šis auga- 
tis yra savininkas Adams
.Tool Shop, adresu 3418 Og- 
den Avė., kuri gauna kon
traktus karo darbams, šioje 

' dirbtuvėje gaminami: tools, 
dies, jigs, fixfcures precission 

i ir dalykai. Adomaitis skua- * balto» spalvos s&klas ant

“Jobo ašaros” 
las išaugina kietas, perlines 
sėklas, kurių vidurys tuš
čias ir sėklos lengvai per
veriamos.

Dabar vaikai veria žilos

džiasi stoka patyrusių dar
bininkų.

i
* X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je keturi nauji altoriai jau 
įrengti, tiktai dar nepakon- 
aekruoti. Kada, tos iškilmės 
įvyks, bus pranešta “Drau
ge”. Naujais altoriais baž
nyčia dar labiau pasipuošė.

KK X Kazys štaupas, gyve
nąs Cleveland, Ohio, Ateiti
ninkų draugovės šokėjų gru- 

kai ji buvo ten nuvy
kus, papasakojo, kad dar ne
pavykę jam susisiekti su bro 
liu Jonu štaupu, kuris .bot-1

stipraus siūlo, kad pagamin
ti rožančius kareiviams.

Pasėti “Jobo ašaras” bu
vo mintis sesers Mary Re-

kada ji sužinojo, kad sunku 
yra gauti pirkti rožančių dėl 
stokos metalo retežėliams. 
Ji pasodino mažą kiekį Jobo 
ašarų, o dabar yra naudoja
mas piūties vaisius.

Šiais metais vaikai noriai 
gelbsti, buvo pasėta pusė 
akerio žolių, kad jų sėklas 
galima būtų naudoti rožan
čių gaminimui ateinančiam 
sezonui. Dabar vaikai stro
piai veria Jobo ašarų sėklas 
ir už savaitės tikisi pasiųsti 
200 rožančių Lt. Edward’ui 
M. Farrell’ui, Armijos kape
lionui, kuris iki pastarojo 
laiko gyveno našlaityne ir 
buvo direktorius of Oathplic 
Chąrities forPeoria diocese. 
Jis našlaičių pagamintus ro
žančius iš Jobo ašarų pasi
ims su savim, kai vyks grei
tu laiku į užjūrį karo kape
liono pareigoms.

PINIGŲ KAIP ŠIE
NO. O GYVENO 
IŠ IŠMALDŲ

Chicagoje senyva moteris 
keletą metų maldavo iš žmo
nių maisto. Pereitą penkta- 
dienį ji krito be sąmonės dėl 
nevalgymo ir buvo nugaben
ta į kauntės ligoninę.

Moters rūbuose būvo ras
ta $14,800.

Ji yra Mrs. Rėva Andel- 
man, 65 metų amžiaus, kuri 
septynis metus gyveno per 
mėnesį už vienuofitą dole
rių kambaryje, 3109 Roose- 
velt rd., ji kartais gaudavo 
maisto iš savo kaimynų.

Kada moteris buvo nuga
benta į ligoninę nustatyta, 
jog ji neteko sąmonės dėl 
maisto stokos ir cukrinės li
gos. Ji stovi prie mirties du
rų.

Kada nursės nurengė mo
terį, rado moters rūbuose 
paslėptą yienuoliką tūkstan
čių goldback Lilis dolerių. 
Likusi dolerių suma irgi bu
vo stambi. Iš viso pas mote
rį rasta $14,800.

ŠVENČIA
SUKAKTĮ

Baltimore, Md. — Kunigų 
Josephitų draugija, kuri 
plačiausiai veikia tarp neg
rų su misijomis Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, šį mė
nesį švenčia penkisdešimt 
metų sukaktį, kai ši misijų 
draugija įsisteigė Ameriko
je.

Tėvų Josephitų žinioje 
yra 83,987 negrai katalikai.

NELAIME
Pereitą penktadienį buvo 

žaidiama baseball. Staiga 
kamuolys atsirado šaligat
vyje. Albert Scherrer 13 
metų amžiaus, bėgo paimti 
kamuolio ir staiga buvo 
mirtinai sutrenktas pašto 
troko.

GALI NETEKTI

Michael F. Mulcahy, kai
nų administratorius, perei
tą penktadienį, pareiškė, ^jog 
Chicago area gali būti atim
ta 250 asmenims automobi
lių gaozlino racionavimo 
kortelės už greitą važiavi-

GAZOLINAS
7

Žemė pavaduoja vandenį
, ’ * z f* ■■ ■ , <

PAGYVĖJO PREKINIŲ TRAUKINIŲ JUDĖJIMAS

Pirmiau prekyba tarp Pa- 
cifiko ir Atlantiko pakran
čių ėjo vandeniu per Pana
ma Canal.

Kai pradėjo veikti subma- 
rinų atakos ir tankeriai bui 
vo pervesti užsienio tarny- 

ševikų buvo ištremtas į Si-Įbai, Ui nuo to laiko tanke- 
birą. J. štaupas buvo žymus Irių veikimą tarp Gulf ir At-

, Ateitininkų organizacijoj vei 
kėjas Lietuvoje.

X Agnės Balnis džiaugia
mi viešnia — daughter-in-law, 
•kuri pirmą syk atvyko į 

, Chicago iš Oregon vai. Jos 
sūnus J. Shulmistras tar
nauja kariuomenėj (Air 
Corps) ir jau pakeltas į Ma- 
Jor. šiandie ir jis parvyko 
iš Floridos. Tikisi, kad to
mis dienomis parvažiuos ir 
jos duktė cu savo vyru S. J. 
Ralph, kuris taip pat kariuo
menėj ir yra leitenantas. Tai 
bus pirmas bėgy trijų mėtų 
“reunion”. Kitas jos sūnus 
John Shulmistras yra žino
mas realestatininkas Brigh- 
ton Parke.

lantiko uostų perėmė gele
žinkeliai. Tada geležinkeliai 
ėmės darbo pervežti Petro
leum produktus tankeriais į 
rytų pakraščių teritoriją. Į 
rytų pakraščių teritoriją 
smarkiai pakilo petroleum 
produktų pervežimas gele
žinkeliais; skaitoma, jog ne
toli nuo nulio pakilo iki

AŠARINES DUJOS 
IŠVIJO VAGILIUS

Vagys įsibrovė į Roy
kinių traukinių trafikas pa- |Yeoman’s brangenybių krau
kite 638 bilijonus toninių 
mailių, pralenkė visus me
tus, kada 1941 metais buvo 
475 bilijonai toninių mailių, 
taigi 1942. metais prekiniais 
traukiniais judėjimas padi
dėjo 38 procentais. 

KELEIVIAI

1 Keleivių skaičius, važiuo
jančių geležinkeliais, perei
tais metais nebuvo didesnis 
kaip 1920 meteis, bet buvo 
daug toliau važiuojama, ne
gu bet kuriais kitais metais. 
Skaičiuojant keleivius, kurie, 
keliavo vieną mailę, tai su
mušė visus rekordus. 1942 
metais buvo viso 54 bilijo-

900,000 bačkų pervežimą, i keleivinių malllų pakilo 
dienų. Daug anglie iž Haų.p- nUi 1M1 metai,
ton Roads į Naująją Anglį 
ją vežama ne vancleniu, bet 
geležinkeliu. Taip pat kituo
se pakraščiuose vandens su
sisiekimas pakeistas gele
žinkeliais.

Taip pat tenka pridėti 
priedą, jog 1942 metais pre-

buvo 29 bilijonai keleivinių 
mailių. Pereitų metų kelei
vinių mailių skaičius pri
lygsta trijų metų, 1932, 
1933, 1934 metų, keleivinių 
mailių skaičiui kartu.

PIRKITE KARO BONUS!

Gegužės 21 dieną yra pa
skutinė galiojanti diena dėl 
coupon 5 “A” gazolino ra
cionavimo knygelėje.
KAVA

Gegužės 30 dieną baigiasi 
data dėl stamp No. 23, gera 
dėl vieno svaro kavos. 
CUKRUS IR KITI 
REIKALAI

Gegužės 31 diena yra pa
skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl antrųjo periodinio ap-

tuvę, 116 North Geneseę st.,
Waukegan, < anksti pereitą 
penktadienį, ir pavogė dei
mantinių žiedų ir laikrodžių 
daugiau kaip už $5,000 ver
tės. Policijos vadas Bart
Tyrrell pareiškė, jog gali- žiūrėjimo keleivinių auto- 
mas daiktas, kadi vagys bū- mobiIiU Padangų, kurių sa- 
tų daugiau pavogę brange- viniai turi “C” kortelę, 
nybių, jei nebūtų buvę auto- baigiasi data dėl E, F, G, H 
matiškų ašarinių dujų. Kai ir J 8eriJ°8 raudonųjų stam- 
tik vagys atidarė seifą, tuo- 1 i
jau automatiškai atsirado — 11 ■ 1,1
ašarinės dujos, kurios vagi
lius privertė palikti seifą, 
bet vis dėl to jie spėjo pa
čiupti brangenybių daugiau 
kaip už $5,000.

PAGROBĖ $7,400
Keturi vyrai, du iš jų; 

ginkluoti su revolveriais, ap> 
sidengę maskomis, pereitą 
penktadienį, apiplėšė West- 
ern-Van Buren Currency 
Exchange, 326 So. Western 
avė. Banditai pagrobė $7,- 
400.

J

£XTRA! EXTRA!
Permalrrytaa 

vardaa Ir 

fui rėmui

Lietuviška*
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, mt.
MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «O54

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kaip
NAUJĄ savu
dirbtuvėj. Di-.
delis pasirin
kimas visokių
spalvų apdan,
galų.

Vjų’ SI

ŠMOTŲ 
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ 1
Mes padarome RAKANDAMS gerus
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

S/

(F

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

U

Labai geros rūšies pi o torų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
-P




