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...“and that goverament of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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MASKVA GRIAUJA INTERNACIJONALA
Trečiasis infemacijonalas kliudė 
Rusijai santykiauti su pasauliu

Internacijonalo centras Maskvoje 
i i ? pasisako, kad jis iškrinka

, ! MASKVA, geg. 23. — Ko-
į Įmunistų trečiojo intemaci- 
' jopalo pildomasis komitetas

Vakar paskelbė rezoliuciją,
! kuria j a visiems laikams iš- 

krikdo visose šalyse inter
nacijonalo komunistų sky
rius ir jis pats, komitetas, 
iškrinka — likviduojasi.

Rezoliucijoje pažymima, 
kad internacijonalo likvida
vimas turėjo būti atliktas 
sušaukus šios organizacijos 
kongresą. Kadangi dėl karo 

r to negalima .padaryti, tad 
pildomasis komitetas patsai
šį klausimą išsprendė. 
Toliau pažymima, kad įvai

riose šalyse gyvuoją inter
nacijonalo skyriai gali sau 
ir toliau veikti, darbuotis 
darbininkų gerovei. Bet jie 
toliau jau neturės Maskvos 
centro, nesilaikys* 'to centro 
skelbiamų taisyklių, negaus 
nė kokios iš centro para
mos, nes patsai centras iš
krinka.

Rezoliucijoje aiškinama, 
kad trečiasis intemacijona- 
las likviduojamas dėl to, 

< kad jo skyrių įvairiose pa
saulio valstybėse darbavi- 
mąsis daug kliudė Sovietų 
Rusijos santykiavimui su 
tomis valstybėmis ir ypač 
šio karo laiku nebuvo įma
noma su kai kuriomis vals
tybėmis turėti glaudesnių
santykių.

Trečiąjį intemacijonalą 
panaikinus, sako, bus dau- 

^giau galimumų Sov. Rusi
jai ir jai draugingų valsty
bių darbininkams giliau 
rūpintis karo laimėjimu, 
kad sunaikinti fašizmą ir

Rezoliuciją pasirašo pil
domojo komiteto nariai: -du 
vokiečiai, du suomiai, du i- 
talai, du rusai, du prancū
zai, čekas, bulgaras ir ispa
nų moteris komunistė.

Komunistų trečiąjį inter
nacijonalą (komintemą) su
kūrė Leninas 1919 m. tikslu 
visuose pasaulio kraštuose 
darbuotis sukelti revoliuci
jas ir, žinoma, per tas revo
liucijas visur iškelti sovietų 
režimą. Daug laiko praėjo 
ir tas tikslas ne vien niekur 
neatsiektas, bet dar daugiau 
sukiršinti gyventojai prieš 
Maskvos vyriausybę, kuri 
internacijonalą visomis prie
monėmis rėmė ir finansavo. 
Dabar tas viskas jau užda
roma.

WASHINGTON, geg. 23. 
— Dėl komunistų trečiojo 
internacijonalo pasaulinės 
organizacijos likvidavimo o- 
ficialiuose sluoksniuose ne
pareiškiama nė kokia nuo
monė. Diplomatiniuose ir 
politiniuose sluoksniuose tik 
spėliojama. Sakoma, kad, 
rasi, tas įvykis turi sąryšio 
su prez. Roosevelto laišku, 
kurį prez. Roosevelto specia-

PUSĘ MILIJONO AKE RIŲ PASĖLIŲ SUNAIKINO Altu saloje, Aleutians, amerikiečiai 
suskaldė japonus j tris atskiras grupes

WASHINGTON, geg. 23. I Japonai bando kelti kont- 
— Laivyno departamentas ratakas, bet amerikiečiai ji
skelbia, kad Attu sala, Ale
utians, jau kaip ir laimėta.

Japonų jėgos ten suskal
dytos į tris grupes ir dabar 
kiekviena grupė atskinai a- 
takuojama iki bus likviduo
tos.

..
a -IRZl

'Praūžus” Aciiio ptioiv
Tvirtinama, jog dėl potvynio vidurvakario valstybėse 3,000,000 farmų žemė3 yra po 

vandeniu, 500,000 akerių pasėlių yra sunaik inta. Viršuje yra farma netoli Coffeyville, 
Kas., guli po vandeniu, kuris išsiliejo iš Ver digris upės.

atmuša ir dar daugiau prie 
šą suveržiu iš visų šonų.

Amerikiečių bomtęnešii 
išgriovė japonų sodybą, 
ri buvo jų apsaugos centras 
Iš sodybos pastatų išlikotu^" 
bažnyčia ir dar kitas dides
nis namas.

Amerikiečių uždavinys da- 
bąr tas paskiras japonų gru
pes sunaikinti ir viskas bus 
baigta.

Ar japonų kokiam skai
čiui pavyko salą evakuoti, WASHINGTON, geg. 23. n-ra ’ Jma

Kova yra sunki uoluotoje 
saloje. Sakomu, amerikiečiai 
kai kur tarp tų uolų iki pa
žasčių turi sniegu braidžioti.

Bus dirbami nauji 
bombonešiai; kas 
mėnesis po 1,000

Sąjungininkų lakūnai Pacifike 
daužo japonų bazes, lėktuvus

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 23. — Są
jungininkų lakūnai bombo
nešiais ir koviniais lėktu
vais susimetė atakuoti ja
ponų bazę Salamaua ir apy
linkes, Naujojoj Gvinėjoj.

20 japonų lėktuvų pakilo 
kovon. 6 japonų lėktuvai 
sunaikinti, kiti 5, matyt, nu
mušti ir 2 sugadinti. Kefcu-

lus pasiuntinys Davies nu-' rį sąjungininkų lėktuvui su
vežė maršalui Stalinui. • gadinti, bet jie pajėgė grįž- 

Taip pat spėjama, kad, ra- ti į savo bazes, 
si, raudonosios Rusijos re-! Už 35 mailių į pietvaka- 
žimas krypsta demokrati- rus nuo Salamaua taip pat
jon, išsižadėdamas dirbti už 
pasaulio revoliuciją

Gal artimiausiomis dieno- Cfa|in IralkalAcS 
mis išsiaiškins, kas Maskvą Jia1111 IMIIIMSJTOI 
pastūmė panaikinti trečiojo
internacijonalo pasaulinę 
organizaciją. Įvairaus plau

ore įvyko kova. Tenai 2 ja-

ponų lėktuvai numušta, tre
čias, regis, taip pat sunai
kintas ir 2 kiti sugadinti.

Sąjungininkai iš oro ata
kavo japonų bazę, Rabaul, 
New Britain. Ten sąjungi
ninkai neteko poros lėktu
vų.

Pietinėj New Britain daly 
atakuota japonų bazė Gas- 
mata. Išmesta apie 1,000 
svarų bombų. 3 japonų lėk
tuvai numušta ir ketvirtas, 
regis, sunaikintas.

Kjtur sąjungininkų lakū
nai nuskandino 8 japonų 
baržas.

— Karo gamybos boardo vi
cepirmininkas Charles E. 
Wilson iškelia aikštėn, kad 
parengti planai pradėti dir
bti naujus superbomfcone- 
šius, kurie susijungs su 
bombonešiais Flying Fort- 
resses ir Liberators daužyti 
ašį.

Vicepirmininkas nepasako, 
kokie bus tie nauji bombo
nešiai. Tik pažymi, kad kas 
mėnesis jų po 1,000 bus pa
gaminama — iki 12,000 per 
metus

Bombonešiais galima 
sugriauti visų nacių 
karo mašinų

•T
LONDONAS, geg. 23. —

Oro ministras Archibald 
Sinclair pareiškia, kad są
jungininkai, kurie šiandien 
j.a,u įsigiję pakankamą skai
čių bombonešių, gali išgriau
ti visus šaltinius,. iš kurių 
vokiečiai apturi sau karo 
jėgą.

Anot jo, tas galima at-
likti nuolat atakuojant vo- S4JUNG VADOVYBE 
kiečių karo pramonės cent-j g 23. _ g
rus. Šiuos centrus išgriovus,; j ininkų lakūnai rakar 
vokiečiams nieko neliktų ir 24 va,andaB atakuodfl.

14 Pearl Harbor 
laivų atstatyta 
ir yra kovose
_ PEARL HARBOR, Hava
jai, geg. 23. — Laivyno de
partamentas paskelbė, kad 
iš 19 karo laivų nuskandin-

hitlerizmą. Rezoliucija ragi-| k0 komunistų aiškinimų ne-
nami viso pasaulio darbi
ninkai visomis išgalėmis 
siekti karą laimėti.

KARO EIGA
ATTU.—Amerikiečiui lėk

tuvai sudaužė japonu Attu 
sodybą. Japonų jėgos sus
kaldytos Į tris dalis.

AUSTRALIJA. — Sąjun
gininkų bombonešiai šiauri
nės Australijos pakrantėse

reikia paisyti.

Darbininkų streikai 
karo pramonėse

AKRON, O., geg. 23. — 
Firestone Rubber ir B. F. 
Goodrich kompanijų fabri
kuose vakar apie 35,000 dar
bininkų nutraukė darbą, kai 
karo darbo boardas darbi-

su atstovu Davies 
per dvi valandas

6 bilijonai dolerių 
daugiau ’Tend iease

| WASHINGTON, geg. 23. 
i— Kongreso žemesnieji rū- 

MASKVA, geg. 22. — So-1 mai pravedė bilių, kuriuo 
vietų Rusijos premjeras į skiriama 6,273,629,000 dol. 
maršalas Stalinas vakar i daugiau “lend te-ase” prog- 
Kremliuje priėmė prez. Roo- ramai
seveito specialų pasiuntinį TuobūdunuolMlm.ko- 
Joseph E Davies. kurą Sta-1 TO mSneaio 
linui Itrtkė prezidento UU-l^o ,Wrta
ką. išlaidų.

ninkams pripažino 3 centus
daugiau už darbo valandą ' nio. Paskiau per dvi valan- 

’ sunaikino 18 japonų likta- atlyginimo. Darbininkai rel-ldas su Davies kalbėjosi. Ss- 
' kė laiško turinį apsvarsty- 
siąs ir gal per Davies pa-

streikuoja Chrysler Corpo
ration fabrikuose Dotroit,

Angliško laiško vertimas I Šios išlaidos neliečia karo 
rusiškai ten pat tuojau at- i reikmenų, dėl kurių yra kiti 
liktas ir premjerui penkti-' fondai.
tytas. Jis susikaupęs klau-j * 1
sės prezidento laiško turi- LONDONAS, geg. 23. —

vų Ir 18 ISlalpInlmo beržų kala™ 8 «nt«
Tūkstančiai darbininkų

MASKVA. — Rusų artile
rija skaldo nacių pozicijas 
visam fronte nuo Kaukazo Mieh 
iki Leningrado.

LONDONAS. — Britų la
kūnai sunaikino 96 ašies lėk
tuvui* daugiau Sicilijoj ir 
Sardinijoj.

LONDONAS. — Žiniomis 
iš Maskvos, Kursko fronte 
rusai numušė ir sunaikino 
65 vokiečių lėktuvus.

siusiąs prezidentui atsaky
mą.

STOKHOLMAS. — Gauta 
žinių, kad fieldmaršalas Ro- 
mmel sunkiai susirgo gavęs 
žinių apie ašies pralaimėji
mus Tunisljoj.

Be to,. ir kitų bomboneSių I arba au8a-dint'i “• 
ir kovinių lėktuvų gamyba 1 8ruodžio 1 d. pasalingomis 

japonų atakomis keturiolika 
iškelta iš vandens, pataisy
ta, modernizuota ir tie lai
vai šiandie jau yra akcijoje 
prieš japonus.

Tarp tų iškeltų pataisytų 
ir modernizuotų laivų yra 
keturi koviniai laivai.

Negrąžinti akcijon yra ko
viniai laivai Oklahoma ir 
Arizona, taikyklinis laivas 
Utah ir naikintuvai Cassin 
ir Downers. Kovinius lai
vus darbuojamasi taip pat, 
iškėlus iš vandens, pataisy-

bus žymiai padidinta.

96 ašies lėktuvai 
daugiau sunaikinta

mi ašies aerodromus, uos
tus, prieplaukas ir įsitvirti
nimus Viduržemio jūros 
fronte, Europoje, sunaiki
no 96 ašies lėktuvus dau
giau. Tad per tris paras 285 
ašies lėktuvai sunaikinta. 

LONDONAS, geg, .23. —
Nepaprastai daug pastan

gų turėta atlikti tuos mil-
Olandų žinių agentūra Ane- žiniškus darbus vietos prie- 

' plaukoje. Viskas pridera-

jie būtų priversti pasiduoti.

313 ašies laivų 
nuskandinta'
Viduržemio jūroj

LONDONAS, geg. 23. —
Britų laivynas ir jūrinės o-
ro jėgos per karo kampani-į ta praneša, kad naciai 10 o- 
ją Siaurės Afrikoje miškan- landų patrijotų daugiau nu- mai at,ikta ir laivyno de-
dino arba sugadino 313 a- 
šies laivų Viduržemio jūro
je, čia paskelbta.

galabijo. Sakoma, šį gegu
žės mėnesį 64 olandai nužu
dyta.

Soviety Rusija norely, kad pirm 
visako būtų atidarytas 2-asis frontas

MASKVA, geg. 23. — Bri- ( rymą, kurio sovietai labai 
tų ministras pirmininkas į pageidauja ir negali aulauk- 
Churchill anądien kalbėda- Į ti.
mas U. S. kongrese pareiš- Sako, kiekvienas rusas

Lenkų telegrafų agentūra 
skelbia, kad gavusi iš Var 
šuvos tokią žinią:

Iš Pawiak kalėjimo Var- kė, kad sąjungininkai orine 
šuvoj naciai ištempė 94 len- ofenayva bandys Vokietiją 
kus kalinius, tarp kurių bu- ir Italiją suklupdyti ir iš- 
vo penkios moterys, ir visus trenkti iŠ karo.

partamentas tai visa džiu
ginančiai iškelia aikštėn pa
žymėdamas, kad šūkis “ne
užmiršti Pearl Harbor” tu
rės būti visados gyvas.

Vakar Chicagoj per daro
mus bombardavimo išban
dymus ant “Draugo” namo 
stogo nukrito dvi popieri
nės “bombos” — raudonos 
ir geltonos spalvų. Pirmoji 
reiškia padegamoji, o antro
ji — nuodingųjų dujų.

nužudė sukrušę į padegtus 
ghetto namus, kuriuose vi
si žuvo.

PIRKITE KARO BONUS!

Tas pareiškimas sovietų 
sluoksniuose sukėlė daug 
susirūpinimo. Sako, sąjungi-

taip pageidauja 2-ojo fron
to, kad jo vietoje sutiktų iš
sižadėti net ir “lend Iease” 
paramos.

Sovietų laikraščiai kas
dien paduoda išsamias ži
nias apie sąjungininkų la-

ninkų orinis užsimojimas su-* kūnų orines atakas Vokie- 
trukdys 2-ojo fronto atida- tijoje ir Italijoje.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 8-člo puslapio “Clas- 
slfied Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gersi apmokamų darbų!
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NĄ£IŲ GENEROLAI SĄJUNGININKŲ RANKOSE re 88 et. Įėjęs gali būti kiek 
tik nori, kad nori gali kelis 
kart tą pačią programą žiū
rėti. Toje sąlėje pažvelgęs į 
moderniškus įrengimus, pa
matęs puikias scenos deko
racijas ir įspūdingus šviesų 
efektus, išgirdęs didingus 
vargonų aidus tuoj pajunti 
meno didybę ir įtaką žmo
gaus gyvenime.

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. N. WE1NE, O.D.

šokėki OJW DR. S. WEINE, O.D,

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

O P TO M E TRIS TAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ- TEL. LAFAYETTE 31

MIESTAS 18 PEN- ,
KIŲ NAMŲ ,

Yorko mieste yra ki- J 
flaiestą# — Ui Radio Qi- 1 

ty, <wha kitaip jį vadina Ro- 
ęfcafcttalo centru. Tai mies- .< 
fra 4š' pen&ų namų — dan- J 
goraižių. Tačiau tame pen- 
kfcg ^amų svieste gyvena tiek 
$0 Žmonių, kiek Lietuvos 
sostinėj Kaune — tai yra. 
api# žmonių-

Radio City yra payy&dys, 
kaip ateityje turės atrodyti 
miestai. Visus penkis didžiu- 
Šcm puūtūs jungia vienas 
pozenus, kur yra įrengtos! 
puikiausios krautuvės, res
toranai, paštas ir visokios 
agentūros — žodžiu ten yra 
viskas, kas tik žmogui rei
kalinga. Kiekvieno dangorai
žio salės, ofisai yra įrengti 
įš skirtingo marmuro, atvež
to tai iŠ Italijos, Graikijos, 
Šiaurinės Afrikos, Skandina
vijos. Apžiūrėję požemius, 
pasikėlėme į aukščiausio dan 
goraižio viršūnę, iš kur ma
tyt visas miestas, priemies
čiai ir aplinkiniai miestai. 
Tik iš dangoraižio galima ge 
rai nuprasti Nevv Yorko si- 
tiiaeiją. New Yorkas g u 1 i Į 
Hudson upės žiotyse, geriau 
pasakius ant vakarinio Įiud- 
son .upės kranto, rytinio šo
no Long Island Sound ir pla
čios Hudson upės žiotys New 
Yorką sujungia su Atjauto 
vandenynu. Long I s 1 a n d 
Sound yra panašios -į Kur-i 
šių mares, o Long Island’ pu- 
Sfosatis — į Kuršių Nėr i ją. 
Long Island yra lyg sala, ji 
taip Ir pavadinta — Ilgąją 
Salą, nes Long Island Sound 
aiMugaiingia siauru ruožu van
dens, lyg^perkasu su Hud- 
aon Rtver žiotimis. Iš dan- 
goraižio puikiausiai matyti 
visi New Yorko priemiesčiai 
— .Queeųs, Rrooklyn ir kiti. 
Per L. I. Sound yra trys di
džiuliai tiltai, kurie jungia 
Nsw Yorką su Brooklynu, 
Queens ir kitais priemies- > 
ėials, gi per Hudson upę tė- 

. na tik vienas Washington 
Į tiltas, kuras jungia New Yor 
ką pu New Jersey valstijos 
nuėstais. Nuo dangoraižio 

t viršūnės puikiausiai matyti 
| antroje pusėje Hudson upės 

esą miestaiJersey City, Ne 
į >wgik, Pateraon, EtU^beth ir

VALANDOS: Ptrmad., Trečiad., Penktai. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 
Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 

6e6tadieulais ir SeknuuUenUla Pagal Sutarti

Stalinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IK MANDAGUS 
PATARNAVIMAS ,

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

T«L YARda 3140

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v*L vak 

Nedetiomia pagal sutarti.
Office teL YARda 4787 
Namu teL PROapect 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:3(T 

Šventadieniais — 11-12.
J 9 4 3 

SŲPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINE J|
DIVIDJENTU /TK
RATA / U

“Draugas” Acme pautu

Nacių generolai pateko į sąjungininkų belaisvę. Iš 
kairės: Maj. gen. von Vaerst, penktos vok.ečių g nkluotos 
armijos vadas; Lt. Gen. Kari Bulovois, commander of the 
mannteufel division; ir Maj. Gen. Kurt Bas3enje, Biezrte 
oro jėgų vadas. Jie yra pakeliui į U. S. po paėmimo į ne
laisvę.

VIRginia 1886

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

je salelėje yra lietuviams ži
noma kaipo “kaalegarnė”, 
tai yra oficiali imigracijos 
įstaiga, kur yra tvarkomi j- 
važiavimo dokumentų reika
lai ir patikrinama sveikata. 
Jei kas randama netvarkoj 
ar dokumentuose ar sveika
toje, imigrantas kartais siun 
čiamas atgal iš kur atvyko.

i •

DIDŽIAUSIOJE PA
SAULYJE SALĖJ E 

Radio moderniškame mies 
te yra Music Bali, tai yra 
didžiausia ir gražiausia pa
saulyje teatro salė, kur yra 
įtaisyti' puikiausi vargonai,!

turi labai didelį orkestrą ir, 
kur be paprasto kino filmų1 
kasdien duoda gražią scenos 
programą iš baleto šokių ir 
gyvųjų paveikslų bei dainų 
ar vaidybos. Ten būna ypa
tingai gražios religinės pro
gramos Kalėdų ir Velykų 
progomis. Įėjimas į tą teat
rą nėra brangus — dienos 
metu kainuoja 66 et., vaka-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago. Oi
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0v 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

DANTISTAS' \‘ <•
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 

Seredoj pagal sutartį.

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir

Telefonas HEMlock 5849

Lietuviškas
Žydukas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Westem Avė.

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

pagal sutartį.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems ruortridlams. Nno $800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavtuaa.

JOHN «O- SYąOdlA 
241*# S. B2nd Avė.

Phone: (CICERO ,458.

gfcfflžžk' SC’® i: i:\ikiti;B SENĄMSsglSIBgSSg 11 E i’i \ 11 HHpMMHJMI DRAUGĄ 
KANTER,.*fea» > -2 

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pitone YARDS 4054PERTAISYK!! GYDYTOJA IR CHIRURGAS
4146 Archer Avenue

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDtie 2808 

VALANDOS:
Pinu., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seitad. 8:30 iki 9:30 vak. 

SUkmaritoniaui pagal Muattarima

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
M4LŽINI6KQ tfTAKO MUSBIKA- 

L1NIV INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISI’ARDUOTL .
TŪBOS, GLARINETAI, TROM

BONAI, 8AXAPHONEŠ, FLUTES 
2?. ~ »«6 00. $$,7«$0,$46.00 ir $76.00. Visi garartuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
niski Mandolinai, Sanjos, 
8MU1KO8, TENOR BANKJfc — 
$4.60. $8.60, $Il$0 iki $86.00.
STRIUNINIAI BASAI — $40.00, 
$185.00 ir *180.00. BASO Tlž- 
DSNG^LAS — $11.00. SMlOr 

8MtII£OM8, STRIUNINI- 
AM8 BADAMS, VIOLAS IR CBL- 
LO — JI,60, $8.00, $5.00, $10.00 
ir $16.00. Striūnos dėl vlaų rlrš- 
mlnėtų instrumentų, BASS Ir ŠNARE DRUMS — $1$.6«. $}S.60, 
$86.00 ir $60.00. PĖDAIS, HT- 
BOT8, CYMBOLfe, i r DRUM 
HEADS pataisomi juma palau
kiant. MOUTH PIECE tįsiems 
brass Ir “r sėd” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHQNOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlnp- 
tams, Trlflboms, Sazaphones ir 
taipgi Smulkoms Ir Guitarama

GOLDRTEIN’R MUSIC SHOP 
»14 Manvell St., Chicago

re-upholster
Savo Parlor Rakandus

Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po.

Dėl Veltui Apkainavimo
RE JOKIOS OBLIGACIJOS

įg—- “ ■ —

Pašaukit CICERO 479‘

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ 5JS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182A 
Pritaiko Akinius. JHMMk Kreivas Akis- W Ištaiso

SUPAŽINDINKITE KITUS 
WT OfUNR. “DRAlIGr^^

SKAITYKITE “DĘAŲG4

Ofisas Ir Altinių Dlrbtavt

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
Neddlioj pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofi$o t$L VIRginis 0093 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

GYDYTOJA8 IR CKLRURGA8 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 
Sekmad., T-rečiad. ir šeštadienių 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tėl. REPublIc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Būkit Mglpnūg 
SAVO AKIMS 1

Tik vlang pora akių visam gr-

UemmmįaMU Jja moaerntikląiuia

Dr. John J. Smetona

TeL YARds 5021. 
Res.: KENwood 6107.

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

756 West 35th Street
Greitą Palengvinimą 

nno HERNIA artu 
PAIRŪHMO

GYDYTQJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 
saidandja: 6600 So. Artedan Ava. 
ALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p, 

6 pri O vaL vakara.

Paraginkite savo pažįsta
mas užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.Partiuędame Laikrodžius. Lsik- 

rddenus, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
ite ir k4<y« ru$Oi- 
vįsoldus suk-
stalius daiktus Ii

teikta

PATAVtNA-
VIMASl

— kurie —
Speniai IsuoJa 

Ta<pelMes nulup
si m visų se
tą iki pat 
f rėmų.

Viaus Sprln- 
graue perlAim;

I Prlpildyelm 
I su naujais 
vatos vailo
kai*

' Atviras me- 
* dlJo dalia 18 

dallinaitn.

3 Dailų

Parlor Setų 
P< nllrbslin 
ui mažų 

kaina kaip

Platus rinkinys 
audeklų ir ma
dų Juma pael- 
rinklraul.

MurSUMANŪS
Prlilflreklt ra
kandus kų da
bar da turite!

Be Jokių Priedų? Jei Sumokėta Per 5 M6u.

SĄLYGOS Talp mažos’ kalp
Minimalia {mokėjimas. Patogios Sąlygos.

'"I"'1 n ranul.,1.
pi,l< nk,M ,;vliuo-'l nuoFanE patrūkimo Mdoa. 

— BPECIAL — 
lėkirpklte SJ skelbimų, ir paduo

kite mums pirm $0 dienų laiko Ir 
mea suteiksime Juma 
DYKAI — ELKKTKO8 VEUUHO

IAMANMAT1N1MA 
Jūmu Skilvio MiiHkulų Tr«>atnienti». 

NfiRA KO GERESNIO Už

ĮMONTAVIMUI ABĘA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITK PROGĄ DABAJgnNRMS ŪMOMS 

NUOŠIMČIO RAŠOMA

Tapkite finansiniai njcphuklausomi i

Itnunntų, Muzl- 
Stygų, Retaor- 

oRlų muzikalių

Taitam Laikrodžius, Lalitro- 
dčHus, Žiedus. Rašomas Plunk
sna*. ir lnstrumen-ttoa *

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indeliai rūpestingai globo- 
jami Ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings ąnd Ųoan In- 
nurance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.a—JJM,..SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I -

' KEISTU7C SAVINGS ę»d LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok. M. Mpaeria, Sąc’y. 8286 80. HALSTED &L

fOHN K KA9S
4*WU^Y IVATGHMAAEB 

- HU8IC
48M AMflttD* AVENUE 

, MFAYAglE ^17
|m e i nm««iaaaaaaX»»J

Cr.ator of Cuatam Appllancoa for 17 yra. 
3A 8. STATE, HM. ŠIO, OTA. 4IM 
Daily 10 A.M. Tll »| Man.. FrU 'TU » F jt 

Seturdaty Tll 1, Stuiday I U i.JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė •Ko yr* »p»rlalla raminimo bandymas tr 

nebos kltoya laikreMtooae. Taipgi. «• 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Cicero



Pirmadienis, geg. 24 d., 1943

Slaptoji Vaižganto kova ir darbas
(Pabaiga)

— Ko gi nusidirbę biuri- f inkai, rašė j i s a i — su
laukę vakaro šliaužioja po 

» restoranus, žvengia kvailuo
se kabaretuose, praleisdami 
daug jiems reikalingų gy
venti pinigų... Lankydami 
bent kartą per savaitę dra
mą, operą ar simfonijos kon
certus, atgaivintų savo at

bukintus nervus, pasidžiaug
tų ir tuo būdu jų visa bui
ties filosofija (galvo&ena) 
pakryptų optimistinėn (švie-
sesnėn) pusėn ”,

Įvertindamas Tumo litera
tūrinius sugebėjimus ir pla

išias žinias, Lietuvos .univer
sitetas jį pasikvietė dėsty
toju. Dirbdamas čia keletą 
metų surinko, paruošė spau
dai daug vertingos medžia
gos.

Tumo darbštumą gali pa
vaizduoti šis faktas: 1929 

j^m. nusistatęs išleisti 10 to
mų savo raštų, jis jau per 
pirmuosius aštuonis mėne
sius išleido 8 tomus. Tuo bū
du šalia savo garsiųjų kūri

Mažas meilės lašelis reiš
kia daugiau, kaip visa jūra
įvairių žinojimų.r

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

Tiktai tas turtingas, ku
ris patenkintas tuo, ką turi.

JUOZAPAS MILAŠIUS
Gyveno 642 E.,Woodlawn Pk.
Mirė geg. 21, 1943. 11:45 vai. 
ryto, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parap., 
Šedvidžių kaimo.

Paliko dideliame au’iūdime 
moterj Ona (po tėvais šoblins- 
kaitėl. dukteri Estelle ir žen
tą Walter Daukšus, anūkę 
Patricių Ann, seser) ir švogerj 
Martha ir Joną Venskus ir jų 
šeima, broli Bruno ir daug ki
tų giminių, draugu ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 4' sese
ris ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S. Lltuanica' 
Avė.

Laidotuvės Įvyks antradieni, 
geg. 25 d. Iš koplvClos 8-00 
vai. ryto bus atlydėtas 1 šv. 
Jurgio parap. bažnyčia, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimiero 
kanines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ge-’ ir nažjs- 
tamus dalyvauti la’dotiivg<-n

Nuliūdo Moterių, DiiVtė. žen
tas. Anuli'* Komo. fivogeris, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Tel. Yards 
1188—1139.

-I-
MARIJONA

ANUSKEVICIENft
(po tėvais Pasternokaitė)
Gyveno 2240 W. 24th 8t. 

Mirė geg 22. 1943. 5:45 vai. 
popiet, sulaukus pusės amž.

Gimus IJetuvoie. Kilo iš Su
valkų apskr.. Virbaliu parap., 
Vilkaviškiu kaimo.

Amerikoje Išgyveno 42 m.
.Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Vincentų., tris dukteris— 
Onų Wanucha, Eleną Towier, 
žentų. Leslle, Magdalena To-’ 
karczvk, žentų Paul. du sū
nus Vincentų Ir Kazimierų, 
marčių Marle Ir 4 anukua. pu- 
seser) Magdaleną Pasternokle- 
nę ir šeimų ir daug kitų gi
minių Ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas Ia<*h«wicz 
koplyčioje. 2314 W. 23 Place.

laidotuvės įvyks trečiadieni, 
geg. 26 d. Iš koplyčios 8:80 
vai. ryto bus atlydėta I Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioje (vyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta Į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys. Sfl- 
nai. Marti, Pusseserė, Arnikai 
Ir kiti Giminės

' Laidotuvių Direktoriai la- 
chawlcz ir 8ūnal, Tel. Canal 
ISIS.

nių, kaip “Pragiedruliai”, 
‘‘Dėdės ir Dėdienės”, “Ri
mai ir Nerimai”, šalia savo 
daugybės straipsnių, Vaiž- 
gantas-Tumas paliko ir labai 
daug surinktos medžiagos 
mūsų literatūros istorijai. 
Mielas žmogus

Garsus rašytojas, moksli
ninkas, žmogus, kuriam bu
vo atviros durys aukščiau
sių -valstybės įstaigų, kan. 
Tumas buvo bet gi mielas

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

• • •

2-jų
ŠMOTŲ 
Kainos

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

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

O’BTŲP'EN
M AL EVA

Ką reiškia TIKRA 
r$šis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

52.80 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- 
tl. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja OneCoat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Llte maišosi su vandeniu—išdžiūsta j 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
poplerą ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis, pasirinkimas Wall Paper. Poplerą 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. 1740

prietelis studentų, darbinin
kijos, kurie rinkosi jį savo 
draugijų garbės nariu. Jis 
buvo malonus net ir didžiau- 
siems varguoliams. Buvo at
sitikimų, kada jisai prie sa
vo Velykų stalo vaišino nuo 
šventoriaus pasikvietęs elge
tą.
, Jis visa siela mylėjo Lie

tuvą, ir jos gerovę matė su
sietą su ištikimumu religi
jai:

— Nepripratinus visuome- 

(Nųkelta į 4 pusi.)

Di^NtfAš'nS DRAUGAS, GHK3AGG, lETJTNOIS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTUnVO DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

REIKIA WOODWORKERS
Operatorių prie Sticker, Double 
end Tenoners, Triple Drum San- 
ders; taipgi ir Assembler prie 
lengvo medžio išdirbimo darbų. 
Defense darbai, gera mokestis, 
viršlaikis. Atsišaukite į ofisą.

4405 W. NORTH AVĖ. 
SPAULDING 7400 1

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį- 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAMS
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. į savaitę.
PROCTER & GAMBLE MFG CO.

1232 W. North Avė. *

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams 
Warehouse Vyrams

Shippers
Pakeriams

Patyrimas- nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams šiftams 66c j 
vai. ir naktiniams šiftams 75c I vai. 
ir viršlaikis. Group apdrauda be jo
kio ekstra iškaščio jums.

CRANE PACKING CO.
1801 Belle Plaine 

(Ravenswood Distrikte)

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLJNG MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monroe.

FREIGHT HANDT.ERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
13TH & CLARK KT8.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th ir Clark 8ts.

REIKALINGAS LTNOTIPISTAS

“Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplstas (zecerts) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

2394 So Oakley Avė.. Ohtcagn

VYRŲ
Svarbiems Dirbtuvės Darbams

KARO PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
rata 65c į vai. Galite atsišaukti j 
Employment ofisą kas dien tarp 
8:30 ryto ir 5 popiet.

CASPERS TIN PLATE CO.
4106 W. 42nd Place 

Chicago, I1L

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto palluosuotl, reikalingi Išsila
vinti prie Rlvet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dlrbtuvš. (Vienas blokas nuo 
Oarfleld "L” Ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St.. Bellwood, III.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRAN8CRIBER

Geras darbas dabar Ir talkos laikuo
se west aide svarbioj karo Industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sųivgos. gera transportaclja. 
Matvklt Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING A MFG. CO. 
1800 S. Wcstewn_______ MONroe 9199

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kalno Sanders. Rubbers, 
Sprayers ir Pagalbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Michtgsui

PIRKITE KARO BONUS!

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limai!. Dienų ir naktį šlftal. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisų.
. EDGEWATER BE ACH HOTEL . 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit ] Employment ofisų

THE CRACKER JACK CO. 
4800 W. SSUPSt.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis f savaitę. $30.00 
i savaitę. Turi mokėt skaityt Ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit J Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

HELP WANTEI) — MOTERYS

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ
i

Reikia prie abelnų dirbtuvės 
darbų, pakavimo ir tt. 

Atsišaukite

3659 S. ASHLAND AVĖ..
REIKIA

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
Press Operatorių 

Rūbų ir Marškinių Prosytojų
Atsišaukite i

FRENCH HAND LAUNDRY CO.
2163 N. Clark St.

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia 

Tuo jaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

PROGA ĮSIDIRBIMO 
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS
8825 W. LAKE ST.

Reikia
Pantry Merginos
HENRICI’S RESTAURANT 

67 W. Randolph

MERGINOS
ORDERIŲ
RINKĖJOS

PATYRIMAI NEREIKALINGA 
Mes Išmokinsime 

Gera Pradine Alga 
Proga Įsidirbimui 

40 V AL. SAVAITĖJE
5V> DIENOS 

Puiki Transportaclja 
Pradėsit Tuojaus 

Atsišaukite
McKesson & '

* ROBBINS, INC.
Wliolcsale Druggbts

540 W. Randolph St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ 

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2329 N. Pulaski Rd.

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos Išmokti Rlvet gaminimo 
amatu. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sųlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfleld *JL” Ir C. A. A 
E. R. R ).
CHICAGO RI^ET A MACHINE CO. 
3&th Avė. & A<bsms Rt.. Belluood, III.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera
mokestis. , s
KROLL BROS. 1801 S. Mlcblgsn

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

Reikia Moterų
Abelniems darbams Cafeterijoje. 
Valgis ir uniformos duodama. Ap
mokamos atostogos. Geros darbo 
sąlygos. Gali būt bite amžiaus. 3 
šiftai pasirinkimui—dienomis, ry
tinis ar naktinis.

Telefonuokite 
Me Irose Park 6000 
Klauskite Supervisorio.

Atsineškit gimimo ar pilietybės 
liūdi jimus.

SVARBIAI
PRAMONEI

TOLIMAME ŽIEMIŲ KRAŠTE 
MIESTO

Reikia 100
Nepatyrusių Moterų

16 IKI 50 METŲ 

• TAIPGI 50
HIGH SCHOOL MERGINŲ 

16 METŲ AR SUVIRS
DIRBTI 

DIRBTUVĖJE 
OFISE 

ASSEMBLY 
BENCH INSPECTING 

SPEC’L MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Jei ne dirbate 100% karo darbus 

atsišaukite į

BELL & HOWELL 
COMPANY

1801 LARCHMONT AVĖ.

(Irving Pk. station, Ravenswood‘L’)

Employment Ofisas atdaras 
' nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. LAKEVIEW 5603.
ar

7100 McCORMICK BLVD.

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. AMBASSADOR 1600.
(Transportaclja aplikantėms parū
pinta pirm pašauksiant dėl pasita
rimo).

MOTERYS
VALYMUI

Ofiso Budinke 
44c į vai. pradedant 

. 5 vai. kas naktį
Nuo 6 iki 11 vak.
6 dienos į savaitę.

Room 833—400 W. MADISON ST.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. VVacker Drive

Platink įdomiausią 
raštį “Draugas”.

dien-

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

Shakėrs
5 dienos j savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
•00 North nivd. Oak Park. UI. 

Ansthi 1060 ar VUlage 8000

VDIU IR MOTERYS

IfiDIRBftJAT DIESEL - ELECTRIC 
STREAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRITSIIS VYRI S IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TVOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ-

WeWerių 
Mach. Operatorių 

Machinisto
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tat
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO DARBAI 
$40 IKI $55 f SAVAITĘ
t 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

GENERAL MOTORS OORP. 
HOME OP THE STREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.

SVARBIAI 
KARO DIRBTUVEI

REIKIA VYRŲ 
IR MOTERŲ

18 - 55 METŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA 

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI 
PO 9 RYTO

CONTAINER
CORP. OF AMERICA

905 N. MAY ST.
SHIPPING CI.ERK P AGELB ĮNIN
KĄS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packlng Ir Shipplng room. Drafto 
paliuosuotl. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sųlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfleld “L” Ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO,
25Uv Avė. & Adams St., Belluood, III.

-
RENDCOJASI

RENDŪOJA8I 3 kambariai ąntram. 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
fiUREN 0018.

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

A.

MASTER SERGT. 
BENEDICT T. VERTELIS

Mirė geg. 21, 1943, 6:15 vai. ryto. su
laukęs 32 metų amžiaus.

Gimė Grand Raplds, Mich., liepos 
31 d.. 1910 m.

Paliko dideliame nuliūdime moterį 
Margaret (po tėvais Weller), tėvelius 
Dora Ir Juozapų Verteliua 2 seseris 
Estelle Kraig, švogerj Gustav Bud Kraig 
ir Annette. tetų Olga ir dėdę Stanis
lovų Čekanauskus. Jų šeimų ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips 
koplyčioje, 8807 8. Lltuanica Avė.

Laidotuvės (vyks antradieni, geg. 25, 
iš koplyčios 9:80 vai. ryto. bus atlydė
tas J šv. Jurgio parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus Ir pažistaiųus dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Tėveliai, Seserys, 
ftvogcrls, Teta, Dėdė ir Giminės.

laidotuvių Direktorius Antanas M. 
Phillips, Tel. Yards 4908.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
Prie Mrs. Dora Vertelis, 720 W 35th 
St. Tel. Yards 0196.
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Lietuviai niekam nevergaus
Lietuvių bolševikų laikraščių redaktoriai supyko, kad 

ir per Švediją ateina žinių iš Lietuvos. Dėl tų žinių 
bolševikai pyksta dėl to, kad jose pranešama Lietuvos 
žmdnių noras išsilaisvinti iš okupantų ir gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyveniniu.

Lietuvių bolševikų noras yra kitoks: jie darbuojasi, 
kad Lietuva pasiliktų svetimųjų' vergijoj; Ypač patik
tų jiems, jei Stalinui pavyktų musų tėvų kraštą pasi
glemžti.

Gerai įsitėmykime šį faktą: lietuvių bolševikų laik
raščiai per Stockholmą gaunamas žinias vadina pro- 
naciškomis. Ar jūs žittbte kodėl? Todėl, kad jos kalba 
apie Lietuvos žmonių siekimą atgauti savo nepriklau
somybę. Mat, bolšeyikų akyse yra pro-naciai visi tie, 
kuriel LietŪvįc būtų nepriklausoma ir tam
tikslui .darbuojasi, •• t.' * \ \

Gegužės 21 d. Chicago Times įdėjo iš Stockholmo 
atsiųstą John Colbum žinią, kuri ypač nepatiks lietu
viškiems komūnaciams.

Colburn, pasiremdamas tik ką iš Baltijos valstybių 
atvykusių pabėgėlių pasakojimais, rašo, kad Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės ir jų vadai pasitiki, kad Jung
tinės Valstybės ir Didžioji Britanija* išvaduos* juos iš 
nacių okupacijos ir neleis Rusijai jų okupuoti. ,

Dabar Baltijos kraštų gyventojai yra nusistatę prieš 
nacius, bet jei Stalinas paskelbtų, kad jis atsisako sa
vo nepamatuotų pretenzijų į tuos kraštus, lietuviai; lat
viai ir estai dar didesniu ryžtingumu kovotų prieš žiau
riuosius okupantus nacius.

Ir kitą dalyką korespondentas Colbum teisingai pa
stebi, kad Baltijos valstybių žmonės, išbuvę rusų carų 
vergijoj per daug metų, jokiu būdu nebenori jon grįžti. 
1940 m. jie buvo įbauginti sovietų okupacija it nėbenori, 
kad toji pasikartotų.

Tą baimę norėjo išnaudoti naciai, manydami, kad lie
tukai, latviai ir estai jiems talkininkaus. Jiems ir pa
žadų davė. Esą po karo duosią sąlyginę nepriklausomy
bę. Tačiau tai jų nevilioja. Baltijos kraštų reikalų ži
novai, anot p. Colbum, tvirtina, kad jokiais autono- 
miūiais pasiūlymais nė viėria iš Baltijos tautų nėjiaSi- 
tenkins. Jie teisihgai j&ūčia turį teisę į nėprtklausoriią 
gyvenimą, turi tokib gyveriibio tradicijas, nes jub‘ jau 
gyveno^ir nieks to jų* nusistatymo kitaip nepSkrelps.

Visa lietuvių taūta yra tokid nusistatymu Tik' lie
tuviškieji bolševikai eink prieš Lietuvos nė^riklkusb- 
mybę. Bet vargū juos begalima vadinti lietuviais. Jie 
pasidarė lietuviškai kalbančiais ruskiais— bolševikais. 
Jie išsižadėjo savo tautos, savo tėvų krašto: Jiė yra 
išgamos.

turtą vogs, tol kankins žmones, tol svajos apie visišką 
lietuvių tautos' išnaikinimą ir jos žemių pasisavinimą.

Lietuvių tautos vadai pažįsta ir rusus bolševikus ir 
vokiečių nacius. Nei sU vienais’ nei su antrais Lietuvai 
nepakeliui.

Mes esanie įsitikinę, kad jau nebetoli tas laikas, kuo
met Lietuva bus išlaisvinta ir jos žmonių atstovai, su
sirinkę Vilniuje, praneš mums ir visam pasauliui, kad 
jie, bet ne rusai ir ne vokiečiai yra Lietuvos šeiminin
kai ir kad Lietuva ir vėl yra laisva ir nepriklausoma 
valstybė.•w.
Geras karo vadas

Savo laiku' radikališkleji elementai buvo pradėję reikš
ti nepasitenkinimą gen. Eisenhoweriu, vyriausiu jung
tinių tautų karo jėgų vadu Siaurės Afrikoje. Tiems ele
mentams nepatiko generolo politika santykiuose su pran
cūzų grupėihis Afrikoje.

Dabar ir komunistai ir jų draugai turi užsidaryti 
savo būrnas: Gett. Eiserihoweris puikiai išvedė ir karo 
ir politikos reikalus; Jo vadovaujamos santarvininkų 
karo jėgos stebėtinos pergalės pasiekė. Kelių tautų ka
riuomenes jis pajėgė sujungti bendram reikalui — ka
rui prieš Berlyno-Romos ašį. Dabar visi mato, kaip 
mes tuojau po amerikiečių ekspedicijos Afrikon pabrė- 
žėm, kad gen. Eisenhoweris yra gabūs karvedys ir, be 
to, sumahus'pblitikas.r

Turint tokius vadus', pergalė užtikrinta.

—

S
; •<«-M.

Religijos reikšmė

Liefeviai kovojaprieš- visas ofoipatijtt
Londone išeinąs lenkų dienraštis “Dzleri BolSkV” ba

landžio 17 d. įdėjo žinią, kad Kauiie halattdŽto 13 d. įvy
kusi visos Lietuvos konferencija, kuriai’ pirthihlrilbiVęk 
Vilkikus universiteto rektorius prof. Mykolais Biržiška 
Pažymėtina, kad toj’ kdhfėrCncijdj nėdalyvaVės bŪVfc&lb 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. Raštikio.

N&suntfu yra' jsiVaizdūbtl, kiek mažai1 tebūVo galihia 
nuveikti toj konferencijoj i kūdfoet viste* kriaštiŪJ' yra 
priŠpaustas nacių geležinė letena. Stipriai', tiesa, pasi
sakyta prieš bolševikų okupaciją. Bet žinant liėtdVių 
notą’ atgauti savo nepriklausomą valstybę, pasisaky
mas prieš vieną okupaciją yra paslSakyAas prieš visas 
okūpkcijas.

Kaip pirmCsnikme straipsnyje pranešame ajŪė p. C01- 
burnb korespondenciją iš šVcdijds, kurioj pabrėžiam a 
Baltijos kraštų gyventoją viltys, sudėtos į ahteriktėčiū 
ir anglų rankas, abejonės nėra, kad ten natriai yrtf ne
apkenčiami. T'ek daug tautų pasigrobę ir nė viettai iŠ 
jų nedavusieji laisvės naciai- nedarė- ir nedarys išimties 
ir Lietuvai. Kol jie aebua U Lietuvos išvytų tol krašto

Savo laiku mes jau rašėme apie Anglijos karalienės' 
Elzbietos pareiškimą, kuris vertas rimto susidomėji
mo. Apįe religijos reikšmę ji taip kalbėjo;..

“EsU pilnai įsitikinus £- sako Anglijos' karaliaus
žmona — kad tikslus musų tautos atsigimimas pri
klausys nUo' sustiprinimo dvasinio gyyenimų. Šiais 
pastaraisiais tragiškais metais daugelis žmonių radę 
religijoj taip reikalingos stiprybės ir paguodos šal
tinį. Bet iš kitos pusės mes negalime užsimerkti prieš 
tą faktą, kad mūšų brangiajai krikščionybės paliė- 

kanai gręsia kita priešgininga veikla. Ir iš tiesų man 
atrodo, kad jei ateityje norime dvasiniai atsigimti, 
tai mūsų moterys turi giliai susidomėti rfeligija ir ją 
visų pirina praktikuoti savo namuose. Kūrybinė ir 
dinamiška (be galo smarki) krikščionybės pajėga ga
lės mums padėti nešti atsakomybę, kurią mūsų isto
rija uždės ekonominiam, socialiniam ir politiniam gy
venime.”

Dėl šio karalienės Elzbietos aktualaus pareiškimo 
“Darbininkas” padarė tokią pastabą:» I

“Nieko' naujo' čia nepasakyta, bet tie gražūs žo
džiai tarti sunkmečio momente, dar kartą įrodo, kad1 
pagrindinės gyvenimo tėisės nesiduoda paneigiamos. 
Jef žmonių išdidumas ir išdykumas nuo tų teisių nu
tolsta, tai tragiški gyvenimo sūkuriai vėl verčia prie 
jų grįžti. Prieš šį karą buvo nusistatyta religiją vi
siškai paneigti. Ir šis karas dalinai buvo tuo tikslu 
pradėtas. Bet stebėtina: jis kaip tiktai įrodo religijos 
reikalingumą. Daugelis esančių fronte kareivių savo 
laiškuose pareiškia, kad jie dabar pilnai supranta gai
vinančią religijos reikšmę ir još būtinumą.

“Britų karalienė pastebi, kad prifeš religinės’ jėgos 
siekia religiją sūgriatoti. Kaip gerai mes tai žinome! 
Tur būt visarhe pasauly tokia pat padėtis. Kad ir aiš
kiai matbfha, jog žmonija be religijos klimpsta į nelai
mes ir pati žudo savo taip Sunkiai sukurtą civilizaci
ją,, bet vis dėlto religijos priešai nesiliauja rovę iš 
žmonių širdžių religijos ij* doros principų; Patys tau
tų valdovai' tai mato ir jaučiasi bejėgiais bedievybės 
plitimą sustabdyti. Saukiasi šeimų pagalbos. Ir ne
klysta, nes jei šeimose bus išlaikytas religijos židinys, 
ariot britų karalienės, saugus ir ramus bus ekonomi
nis, socialirtlš ir pelitinis tautų gyvenimas.’’

Keletas įdomių įspūdžių iš kareivių 
gyvenimo
KAREIVIO ŠAUTUVAS TAMPA IŠTIKIMIAUSIU 
DRAUGU. KAIP ATRODO NAUJOKAS. PASITAIKO 
KEISTUOLIŲ. DAUGUMA KAREIVIŲ YRA GERI 
IR TIKRI PATRIOTAI VYRAL MATYSIME 
LIETUVOS PULKUS.

—Siinkite pirmyn išlaiky
dami penkių žingsnių tarpą,
— surinka kasdien Karinin
kai poilsiui susėdusioms ka
reiviams. Išgirdę komandą, 
pasijudina dvi ilgos kolonos 
jaunų vyrų žalsvuose kanš- 
Kių darna drabužiuose, šau
tuvų vamzdžiai kyšoja šalia 
apskritų gaivos katiliukų, 
prakaitas varva per skruos
tus, mintyse painiojasi vi
sokie praeities prisiminimai 
ir ateities vaizdai...

Kareiviai pratinami žy
giuoti viešnelių ir šunkenų 
pakraščiais, treniruojami at
sargiai slinkti per tarnaus 
misnus ir krūmus, bristi per 
purvus. Kareiviai lavinami 
orientuotis dienos šviesoje, 
nakties tamsoje, gaisrų pa
švaistėse, švapančių kulkų 
pekliškame žaisme. Naujo
ko kankintojas šautuvas lai
ke kelių mėnesių pasidaro 
nuostabiai paklusnus įran
kis ir lengvas kaip žaislas 
kareivio rankose. Kareivis 
per ilgesnį laiką sužino vi
sus jam duoto šautuvo to
bulumus ir ydas: šautuvas 
pamažu tampa lyg jo asme
niška nuosavybė, lyg jo iš
studijuota mergina.

Pėstininkai ir dauguma 
kitos rūšies karei z;ų žygiuo
ja ne vien tik su šautuvais 
ant pečių, bet turi dar neš
tis savo kuprinėje bent vie
ną vilnonę antklodę, pusę

sitaikinti prie dabarties pa
togumų ir nepatogumų, jų 
skirtinguose praeities prisi
minimuose ir pergyvenimuo
se, jų patyrimų įvairume, jų 
originaliuose nusiteikimuo
se pasitikti neaiškią ateitį.

JUOKINGIEJI NAUJOKAI

Jauno kareivio gyvenime 
svarbus persilaužimas įvyk
sta per indukciją, klasifika
vimo stovykloje, ir pirmo
mis pagrindinio karinio ap
mokymo dienomis. Privers
tinos karinės tarnybos me
tu naujokų tarpe gal ryš
kiausios yra dvi kraštutiniš- 
kų nusiteikimų grupės; vie
ni stengiasi visokiais būdais 
įrodyti esą tinkami tik į 
IV-F klasę, kiti randa ma
lonumo ir garbės patys 
veržtis į kariuomenę sava
noriais. Bet tie kraštutiniški 
nusiteikimai civiliniame gy
venime pavaizduojami šva
resniais anekdotais, tad čia 
verčiau daugiau neužsimin
ti. i

Sąžiningas naujokas sten
giasi patekti į tokią karinio 
apmokymo ir tarnybos sritį, 
kurioje jis turi patyrimo ir 
išsilavinimo. Daug j aunu 
vaikinų nori žūt būt para
gauti lakūnų ir jūrininkų 
garbės ir romantikos. Bet 
karo reikalai dažnai verčia 
daug naujokų apsilenkti su 
jų norais ir troškimais. Kla-

naujoy
beveik

dvilypės kareiviškos palapi- sifikavimo stovyklos jaunus
advokatus dažnai paskiria į 
Signal Corps, mokytojus į 
artileriją ir panašiai. Nesu
gebėjimas prisitaikyti prie 
tokių netikėtinumų kai ku
rių naujokų nervus tikrai 
gadina. • ji

Bendrai, pirmomis dieno- 
baigiant visomis į rėmus įs- mis naujokai yra lengva at- 
tatytomis kareivio gyveni- skirti nuo senesnių kareivių

nės ir specijalius indus val
gymui. Kareiviai pripranta 
miegoti pasikloję antklodę 
ant žemės ir pasistatę poro
mis mažas palapines apsi
saugoti nuo lietaus, audros 
ar šalčio.

Pradedant uniforma ir

mo smulkmenomis nesinorė-"" »
tų daug ‘ skirtingo ir įdo
maus kareivių gyvenime 
rasti. Ištikrųjų, nėra daug 
tų skirtumų kareiviškoje 
nuotaikoje, bet pasireiškią 
asmeniški kareivių nusitei
kimai, gal yra net lengviau 
pstebimi negu civiliniame 
gyvenime. Kareiviui tenka 
ir nepatogumų naštelė, ir 
puikių progų pasilinksmini
mams, bet retkarčiais, ir 
dauguihbs civilinių pagalba, 
užuojauta ir pagarba. Ka
reivių asmeniškieji skirtu-

iš jų moteriškos eisenos, iš 
jų sustingusios kairės ran
kos saliutuojant karininkus. 
Naujokus gerokai išgąsdina 
šimtai kariško gyvenimo 
smulkmenų,' kaip batų šniū
relių suvarstymas prieš pa
dedant juos atatinkamoje 
vietoje po lova, patalo pa- 
klojimas coliais nustatytu 
tikslumu, valdiško turto su- 
ženklinimas milimetrišku 
tikslumu nustatytuose kam
peliuose.

Bet kariuomenėje esama 
dar ir naujokiškų karininkų.

mai ir iškyla mokėjimu pri- Daugelis kariuomenės gydy-

Sasnausko Vynj Choras, koinp. A. Počiaūs dirt guojamas, dainuoja 130,000 žmonių miniai Soldier 
EielcL Cbicsgoj. “I aa Aaiencau'’ dieno* įšUl miu metu gegužės 16 d.

Adm. įsoruKU iamamotto 
(žemai), japonų laivyno va
das, kuris suplanavo užpuo
limą ant Pearl Harbor ir jis 
gyrės, kad padiktuos taikos 
sąlygas Baltiems Rūmams, 
adm. Mineichi Koga (viršu
je).
žuvo kovoje. Jo vietą užėmė

tojų su leitenantų ir,-kapito
nų laipsniais Vaikščidj a, kaip 
supančioti kariškose unifor
mose, kariuomenės kapelio
nai per dažnai krenta į tas 
“fox hole” naktimis per miš
kus žygiuojant pratybose.

Bendrai kalbant, 
kai pradžioje yra
priversti išmdkti kariškai 
keikti ir tais keiksmais pa
lydėti neįprastus dalykus. 
Šalia šiokių bendrų pergyve
nimų dar gali būti įdomūs 
charakteringi roblnoznai. 

(Daugiau bus)

Slaptoji Vaišganto x 
kova ir darbas

(Atkelta iš 3 pusi.)

nės skaitytis su savo sąžine, 
“bijoti Dievo” — teisingo
jo, sekti Kristum — gailes
tinguoju, — veltui bus įstaį- 
tymus leisti: jų niekas nepil- 
dys; veltui kontroliuoti: p^-. 
pirkininkai bus kaip buvęr 
paperkami, — rašė Tumas.

Didelis darbštumas visuoi 
menės veikime ir raštijoje 
atėmė daug jėgų Tumui-VaiŽ 
gantui. Mažakraujystės kan
kinamas organizmas nebeį
stengė atsispirti prieš pfiau- 
čių uždegimą ir didysis mū- 
sų rašytojas amžinai užmer
kė akis 1933 m. bal. 29 d. 7 
vai. 40 min. vakare, turėda
mas 63 m. amžiaus. Kaip sa
vo testamente pažymėjo, jil 
aai mirė būdamas tretiflind 
ku, bet drauge palikdama^ 
mums nepaprastą savojo 
krašto meilės pavyzdį. Ak 
jis gi ra*ė:

— Kone nuo pat kūdikiu> • y
lopšio ir iki pat pasenusio’ 
lazdos aš nieko tiek nemy
lėjau... kiek, slieko širdžia, 
tą velėną, po kuria aš štai 
jau septintą dešimtį metą 
landžioju... K. J. Prunskfš

Red. prierašas, šeštadie
nio laidoje prie šio straips
nio buvo pridėta btraiįiSbiš- 
nio apie kun. Katelę pabai
ga. Šiuo klaidą atitaisom ir 
netrukus įdėsime rašinį apie 
kun. Katelę* ------ -~ rriiM i
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daro. Kad kas gražiai pasi
sektų, reikia rūpesčio, dąr- 
bo, triūso pridėti. Kad ši me
tinė puota kuo geriausiai pa
sisekė, liudijo viąoę dalyva
vusios. Tad reiškiu padėkų 
Moterų Sąjungos 49 kuopai 
ir jos pirmininkei Rožei Ma-

zeliauskienei, prelatui Kru
čui, komp. Pociui, dain. Ai- 
tutytei ir visiems bei visomf. 
kurie prisidėjo prie papuo
šimo ir pasisekimo.

Albina Poškienė, 

Mot.'Są-gos apskr. pirių-

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities dvasinė puota pa
liko malonius įspūdžius. Nęrs 
rytas buvo šaltas, lietingas, 
bet tas nesulaikė narių nuo 
Skaitlingo suvažiavimo iš vi
sų Cbicago kuopų.

Kiekvienoj kuopoj vienais 
ar kitais metais tokios iš
kilmės yra įvykę ir žinome, 
kad savaimi nieks nepasi-

Ralph A. Baier, Director 
American Red Cross Blood 
Donor Service.”

Kraujo Legiono komitetas 
dėkoja visiems kraujo auko
tojams ir laikraščiams bei 
radio valandų vedėjams, ku
rie gyvai kooperavo kraujo 
aukojimo vajuje.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU

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

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

GAR V, IAP14NA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU NĖRA L HOME
Genaua&aa patt-aruaviinas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 Į117 ĘOOSEVLLT STREET
ry Barker, Marie Bell (2 bieta Rudauskienė, Adelė
syk), Ona Biežienė (2 syk), jRudman, Josephine Ruddy,
Adolfina Burba, Alice Bur- Į Anna Sadūnas, Martha Sa-
ba, Petronėlė Bielūnas, Jo- J moška, Elzb. Sandauskienė,
sephine Cbapas, Frances DiJAnna Shadhar (2 syk), Mar-
bulskis (2 syk), Ona Davi-Įtha Senkus, Elzb. Sirvinskie-
donis, S. Daugėlienė, Vale- nė (2 syk), Emma Sedeikis,
ria Dominės, Marijona En- Sabina Žolienė, Katherine
dziulis, Lucy Esmon, Mary Soukup, B. Šliogeriūtė, B.
Galfcus, K. Genis, Minnie Spitlienė, Anna Svilow, Jo-
Gerches, Isabel Gedvil, Vin-' sephine Tvankūnas, Ona Ur-
cente Gedvilienė, Rožė Gir- Qna Vaicekauakie.
jotienė, Helen Glozick, Vio- _ „ . .
; , ~ • ne> Kazimiera Vaitekūnas,lot Graikauskiene, Bermce
Gregory, Frances Gurskienė, Petr- Vaitkevičienė, tįterijo- 
Stella Hawksworth, Ona I- —- ■ ■■■ - ■ =
vanauskienė, Kazimiera Ja- II Užlaikykit Rakand 
kubkienė (2 syk), Agota Ja- _ KAD JIE j§TEKTų ji 
nauskienė, Anna Janulienė, PER ŠIOS KARES LAIK 
Ona Jonaitienė (3 syk), Elz- Mes padarome rakandams
bieta Jonikienė, Klementina apdengalus iš neblunkančių 
-r -i. -.r., i. t j VU medžiagos ir teikiame jiJozefaitis, Viktoras Juode- apkainavimą1 visiškai di
lis (2 syk), Emilija Juodo- TAV4SASto SOTUMO- LAD 
lis, Kostancija Karaziją, Y e- III Matykite mus kaslink Megstini

įTocUiioraoViana TTmiliio 'rankų, Drapetles, Grindų Paklo ra Kasiliauskiene, Emilija Drapes dirbam pagal orderį I 
Kass, K. Kinčienė, Veronika. DE’PY'C FifD fi t 
Kilas (3 syk), Magdalena |
Riškienė, Paulina Klikūnie- ^3321-25 SO. IIALSTED S. 
nė, Vincenta Klimienė, He- ^-=======================
len Krasauskienė, Amilįja - - -u..-,.................-

Kregždienė, Dom. Kuraitis,
D. Kuraitienė (2 syk), Bet- 
ty Lakom, Veronika Lapė, ■jį ~

Elzbieta Lemke. Petronėlė |. ‘
Lukas, Della Mankus (2

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas <r Dirbtuvė: N. MESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

ITIARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

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

Vieniems Metams. 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantųojamas
Nenumesklt seny, sugedusių Budelnlnkų. Jų negaUma. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Jdos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Blg Bėn, Little Ben Ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

.. SEKMADIENIAIS — nuo 1
iki 2 vai. popiet.flSH ffiuHn K1TOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadlenjais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Ave„ Chicago, III.

Telefonas — GJRGvehjll 2242

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VJSAI AEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖKI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IU LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS IEMPERATCROS 1

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEJC. ši maliava 
tai vlaiAkai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto Įr 7 kįtų gra
žu; spalvų.. UNITEJC vartojamas ant calcimine, wallpape^, pleis- 
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, apdengiu. 
UNITEX yra gvarantųojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 s. STATE ST. 6 W. GAKEIELD BLVD.
JL W. Oorner S5th and State Streets

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

PĘTER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
uiiĮiuimiimimiiiiiiiimimiimiiuiuiiiiuu

PAMINKLAI
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitnre

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

MumisAr Skauda Kojas ?

<CuTcc™Xi°Vc $hoe$ 25c 61 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

PERSONAL4ZĘD MEMORIALS AT NO ADDITI0NAL COST.
PARTICULAR People PBEFER Pachankis Productions. 

VVorkinanship and Materials Une^ėlled—at bQwest I’rices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS BRIE

Factory Representotlve.
SHOWROOMS IN 

MERCRANDISE MARI
For appolntment call — 

REPUBLlC 6061

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MĄN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

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

Tek ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

LAC«AWICZ IR SŲNŲS
2814 WEST 38rd PLACF Phone CANj
SKYRIUS: 4YE. l98<h ST.
10756 S. BUCHIDAN ĄVE- Tel. PULLMA

NULIŪDIMO valandoje
L BUKAUSKAS

10821 SO. MCHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUEKreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
Phone YAKDS 4806

JOHN F. EUDEIKIS J. LIULEVICIUS
4848 80. CAUFOBNIALAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERN1&KO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Thlefonw CaCĘRO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loao 
Association

OF CS0GAGO

2202 W. Cermak

P. J. RIDIKAS
ED STREET 710

Trlephone YARD8 1418
4MBDLANCK Dieną Ir NalrtJ

YARDS 1418

4006-07 SOUTH HERMIJAOE AVENUE

Tel, YARD6 17A7-17A9
4882-84 SOUTH CAUFORNIA ^VENUE 

Tel. LAFsyette 0727
RAdIo~Pr6gRAMA9 — 8.Q0 vaL Pkmąd IrKetvirtąd?^ 

I* stoties WGE8 (1390), sn Povilu Oalttmleru. '

Phone VAROS 0781

MAŽEIKA
8819 LUUANIOA AVĖ.

EVĄNAUSKĄS

OUICK REUĖF wrth7iF.W METKOO

FOOT E Z SHOE SHOP

Hll
^4A SW J
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

BROLIAI ŠAMAI DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENĖJE

i <' 4
Linksmo būdo 
jaunuolis Dievotas jaunuolis

■i ; i

ALEKSAS SAMAS 
SEAMAN 1-st CLASS

DVI STAMPOS
EXTRA CUKRUI

>Kainų Administracija pra
nešė pereitą penktadienį, 
jog stamps 15 ir 16, pirmo
je racionavimo knygelėje, 
bus geros šiandien (gegu
žės 24 d.) dėl penkių svarų 
cukraus kenavimo reika
lams. Aplikacijų, pagal nau
ją planą, nereikalinga pa
duoti vietos boardams, pa
sakė kainų administracijos 
pareigūnai. šeimininkėms 
užtenka parodyti pardavė
jam tik kuponus dėl extra 
reikmenų. Štampas galima 
naudoti iki spalių 31 dienos.

AUKSINE PROGA

M B
»■

i

fe si-M
& - > ' 

¥* *M, į . T

Pvt. Alfonsas Šamas
_______ -

Pvt. Alfonsas Šamas gimė 
1922 m. lapkričio 19 d. Chi- 

eago Heights, III. Baigė šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą ir 
Bloom Township h i g h 
school, Chicago Heights. 
1939 m. kartu su tėvais per
sikėlė Chicagon adresu 3751 
S. California Avė. ir dirbo 
amunicijos dirbtuvėje.

Tėvams paliko malonų 
prisiminimą, nes kaįp savo 
vaikystėje, taip ligi išvyks
tant į kariuomenę nėra bent 
kiek stipriau nusikaltęs, kas 
vaikų tarpe lyg ir neišven
giama. Niekuomet nesiskųs
davo jokiais sunkumais ar 
nepasisekimais. Mėgsta špo- 
sauti — krėsti juokus, tad 
jaunimo tarpe buvo vadina
mas “funny part”.

Pvt. Alfonsas Šamas į Dė- 
dės Šamo kariuomenę įstojo 
Savanoriu Army Air Corps 
—- Radio operator. Dabarti
nis jo adresas nežinomas. Jo 
tėvai, Justinas ir Elzbieta 
Šamai, gyvena Chicago je 
3751 S. California Avė.

Belaisvių sgrašas

Aleksas Šamas gimė 1921 
birželio 4 dieną, Chicago 
Heights, III. Baigė šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą Chicago 
Heights ir Dievo žodžio 
high school, Techny, III. 
1939 m. kartu su tėvais per
sikėlė Chicagon adresu 3751 
S. California Avė. Dirbo Illi
nois Bending and Insurance 
kompanijoje.

Šeimoje, iš vaikų, buvo 
dievočiausias. Be kitų mal
dų, jo kišenėse rasdavosi 
raštelių su atsišaukimais į 
Saldžiausią Jėzaus Širdį. 
Vaiku būdamas dažnai pra
šydavo: Kūdikėli Jėzau,
leisk man būti kunigu. Bet 
Aukščiausiojo valia, matyt, 
jam to neskyrė. Jis vietoje 
imti į rankas Kristaus E- 
vangeliją, turėjo imti gink
lą ir ginti šalį nuo užpuoli
kų. Tad 1942 m. rugsėjo 2 
d. savanoriu įstojo į pakraš
čių sargybą — Coast Guard. 
Dabartinis jo adresas toks: 
Shinnecock Station Hamp- 
ton Bays, L. I., N. Y.

Jo tėvai, Justinas ir Elz
bieta Šamai, gyvena Chica- 
goje 3751 S. California Avė.

Pabėgusį kalinį
sugavo po 27 metų

Wilburt A. Hard, 51 me
tų amžiaus, pabėgęs iš Joliet 
kalėjimo prieš 27 metus, bu
vo suimtas Orange, Texas. 
Pereitą penktadienį apie tai 
buvo pranešta Stateville ka
lėjimo viršininkui Joseph 
Ragen’ui.

Kalinys Wilburt A. Hard 
buvo pasmerktas kalėj iman 
iki gyvos galvos kalėjiman 
už žmogžudystę. Hard 1915 
metais buvo pasmerktas ka
lėjiman visam gyvenimui už 
William Weit, gėlių parda
vėjo, 421 West 63rd str., nu
žudymą. Jis iš kalėjimo pa
spruko 1916 metais.

J.. •

« “Draugas” Acme photo

Farma pardavimui netoli Chesterfield, Mo., gražus vaiz
das, pilna vandens dėl gyvulių. Vanduo apliejo farmą, kai 
pakilo Mississippi upė.

Pranešimas apie trečią racionavimo 
knygą, kuri bus išleista.šią vasarą

Pabaigoje birželio mene- i ką mūsų priešai nori. Kny- 
sio arba pradžioje liepos Į ga No. 3 yra papildomoji 
mėnesio, pagal informacijas knyga. Ji turi naujų ženkle- 
iš Washingtono, Amerikos lių papildyti tuos, kurie da- 
žmonės naminiame fronte bar suvartojami.”
gaus 
No. 3.

racijonavimo knygą

Bus lengviau vartoti kny
gą No. 3, negu pirmas dvi, 
ir tikima, kad su šia nauja 
laida nebus tiek daug nesu
sipratimų, kiek buvo su pir
moms knygoms. Valdininkai 
pabrėžia faktą, kad nauja 
knyga papildys pirmąsias 
dvi racijonavimo knygas, 
jos forma galės aprūpinti 
visus racijonavimo reikalin
gumus, kurie galėtų pasiro
dyti kaslink reikmenų, ku
rie dabar racijonuoti.

“žmonių išmislai ir liežu
viai”, pareiškė Kainų Admi-

Pagavo savo , 
pusbrolį

Scranton, Pa.— Pvt. John 
Pehanick suėmė savo pus
brolį Andrew Petach, Vo
kietijoj armijos kareivį, 
šiaurė*! Afrikoje. Jis apie 
tai parašė savo motinai Mrs.
Mary Pehanick, gegužės 21 
dieną. Pvt. Pehanick prašo 
motinos, kad jam atsiųstų 
visų pusbrolių sąrašą, kad1 nistratorius Prentiss M.

“kartais tyčiomis, 
šį išleidimą knygos

jis juos galėtų sučiupti.

Pavogė whisky 
už $15.000

Sužeistųjų sąrašas

Brown, 
naudos
No. 3 skleisti gandams. Bus 
pranešama, kad mes ketina
me racijonuoti drabužius 
(tas jau buvo daroma), ko
jines, apykakles, šviežias 

šluotas, žuvis ir 
kitus daiktus.”

i
KNYGĄ ATSIŲS PAŠTU

Nereikės nuvykti į mo
kyklas arba kitas vietas 
gauti trečią knygą, kaip bu
vo daroma su pirmoms dve
joms. Vieton to, aplikacijos 
formos, asmeniui arba visai 
šeimai, bus siunčiamos paš
tu pabaigoje gegužės arba 
pradžioje birželio. Šios apli
kacijos bus atvirukų formo
se, jos turi būti atgal grąži
namos tarpe birželio 1 d. ir 
10 d. Ir Racijonavimo Kny
ga No. 3 bus siunčiama 
kiekvienam aplikantui.

Išsiuntimas aplikacijos 
kortelių ir War Ration Book 
No. 3 yra milžiniškas dar
bas Pašto Departamentui.

TURĖS NAUJOS RŪŠIES 
ŽENKLELIŲ

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas, gegužės 
21 d., paskelbė Amerikos
belaisvių kareivių sąrašą, 
kuriame pažymėta, jog 87
Amerikos kareiviai yra ja- Washington, D. C. — Ka 
ponų nelaisvėje, 17 vokiečių ro departamentas, gegužės 
nelaisvėje, ir 26 italų nelais- 21 d., paskelbė Amerikos su- 
vėje, Sąraše pažymėta, jog žeistųjų kareivių kovoje są- 
nelftisvėje yra trys iš Chica- rašą, kuriame pažymėta 117 
go area ir aštuoni iš Illinois pavardžių, kurių tarpe yra 
miestų. I du chicagiečiai.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ. -

\ Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rfllUes mnU-nj kailiniai, kailiukais papno&ta|s arba 
cloth kotai parsiduoda nuiemIntomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPIES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 471 h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, savininkės

BALIUS. GINČAS, 
PASKUI MIRTIS

Baliukas pereitą penkta
dienį baigės tragedija. Dvi
dešimt penkių metų amžiaus 
moteris peršovė ir užmušė 
savo vyrą, 29 metų amžiaus. 
Nelaimė įvyko jų aparta
mente, The Palace Theater 
Building, 765 Broadvvay, 
Gary. Raudonplaukė našlė 
papasakojo policijai, jog vy
ras padavė mintį turėti ba
liuką Lake viešbučio kavi
nėje, Gary.

Jie ten gėrė, — pasakė 
moteris. Apie vidurnaktį 
grįžo į savo namus. Prasi
dėjo tarp žmonos ir vyro 
ginčas. Žmona neatsimenan
ti dėl ko ginčas kilo. Ji sa
ko, jog vyras permetė ją 
ant žemės. Moteris pagriebė 
pistoletą ir vyras griebė ją. 
Netikėtai pistoletas išsišovė 
ir vyras krito.

Moteris laikydama ranko
je ginklą atbėgo į aparta
mentą pas vieną moterį ir 
pranešė kas įvyko. Buvo pa
šaukta policija. Kai policija 
atvyko, ji rado žmoną apsi
kabinusią vyro lavoną, ver
kiančią ir kartoj ančią žo
džius: “aš neižnau kaip tai 
įvyko, aš nežinau kaip tai 
įvyko.”

Nuteistas banditas
Kriminaliame teisme, pe

reitą penktadienį, buvo nu
teistas Harry Edward Scha- 
ffer, vadinamas “North 
Shore bicycle bandit”, nuo 

I vienų metų iki gyvos galvos 
kalėjiman už plėšikavimą.

Minimas banditas pava
dintas buvo “North Shore 
bicycle bandit” todėl, kad 
jis vartojo “baisiklą” užpuo
limui.

Nauja knyga turės naujos 
rūšies ženklelių. Kaip antroj 
knygoj, 4 iš 8 puslapių bus 
ženkleliai vienos alfabetos, 
rudos spalvos, su numeriais

Roland Merrill, Frank- 
fort, Ind., pranešė policijai 
pereitą penktadienį, kad jo daržoves, 
trokas su 529 dėžėmis whis
ky, tarp $15,000 ir $20,000 “{spėju žmones iš anksto, 
vertės, buvo pavogtas anks- Gandai neturės pamato ir g 5 2 i 1. Keturi viduriniai 
ti penktadienį, netoli Cer- tie, kurie patikės jais ir pra- Į p’usiapiai turės paveikslus 

dės visko pirkti, darys tą, iįvajrių ginkluotų spėkų vie- 
■■■'* ■ " netų — lėktuvų, šautuvų,

tankų ir lėktuvų nešiotojų

— kiekviena serija nume
ruota nuo 1 ligi 48. Simbo
liai visiems primins, kad ka
ras įvedė racijonavimo pro
gramą ir kad vartotojai ko
operuodami taipgi prisideda 
prie galutinos pergalės.

Valdininkai aiškina, kad 
paveiksliniai ženkleliai bus 

1 vartojami įvairiems tiks- 
, lams. Imkime “šautuvų” 
ženklelius. Jeigu racijonavi
mo valdininkai nori paskirti 
kai kuriuos ženklelius ba
tams, gali paskirti “šautu
vų” ženklelius po numeriais 
1 ligi 4. Jie gali paskirti 
“tankų” ženklelius nuo 1 li
gi 10, kavai. Ir lėktuvų ne
šiotojų ženklelius gazolinui 
arba padangoms. Ir lėktuvų 
ženklelius laikyti atsargiai.

mak ir Wabash avė.

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui matprlolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE C0.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

z

Dvejose paripiįose 
virš 10,000 asmenų 
pakrikštyta ‘

St. Columbans, Nebr. — 
Per du karo metus Colum- 
ban Fathers (tėvai kunigai) 
dvejose parapijose, Hany- 
ang vikarijate, apkrikštijo 
daugiau kaip 10,000 asme
nų, iš šimto Kinijos kaimų. 
Kai grįš taika, Columban 
misijonoriai palyginti trum
pu laiku tikisi atvesti į Ka
talikų Bažnyčią daugiau 
kaip 100,000 asmenų, pasili
kusių toje teritorijoje.
___________________4__________

Knyga 4 bus išleista rug- 
piučio arba rugsėjo mėnesy
je. —FLIS.

X Jonas Juozaitis, teisėjo 
J. Zūrio bailifas ir veiklus 
Lietuvos Vyčių organizaci
jos narys, neužilgo išvyks į 
kariuomenę. Jis daugeliu at
vejų buvo L. V. 112 kp. pir
mininku. Neužilgo taip pat 
išvyks į kariuomenę ir tos 
kp. vice pirm. Walter Ragi
nis.

X M. Motuzas, veiklus. 
Kultūros Ratelio valdybos 
narys, gegužės 22 d. vėl iš
vyko į savo stovyklą kariuo
menėj. Praeitą šeštadienį 
jam rateliečiai ir Ateitinin
kų draugovės nariai buvo 
suruošę išleistuves.

X Šv. Kryžiaus parapija 
deda pastangų įdėti spalvuo
tus langus savo gražioje baž
nyčioje. Du didieji langai 
kainuosią po $2,000.00, o ma
žesnieji po $585.00, $325.00, 
$150.00 ir $50.00. Netrukus 
bus galima matyti langų pie
šinius — pavyzdžius.

X Vienas Chicago lietuvių 
kunigų, kaip tik hus viskas 
atlikta Bažnyčios atžvilgiu, 
sekmadieniais pradės važi
nėti į Labdarių Sąjungos 
prieglaudą laikyti šv. Mišias 
ir senelius bei ūkio darbi
ninkus aprūpinti dvasiniai. 
Dabar ūkio ir prieglaudos 
gyventojai kas sekmadienis 
važiuoją į TT. Marijonų se
minariją, Hinsdale, III.

X Kun. A. Briška, radęs 
“Draugo“ No. 107 atvaizdus 
katalikų rašytojų, kuriems 
Katalikų Rašytojų Gildą pri 
pažino pirmas dovanas už 
geriausius straipsnius, nove
les katalikiškuose laikraš
čiuose, Aplink mus skyriaus 
vedėjui parodė kun. P. Bu
čio (dabar vyskupas) rašy
tą laišką balandžio 5, 1917 
m., kuriame buvo įdėtas ir 
“Draugo“ čekis $50.00 už 
premijuotą straipsnį antraš
te: “Kas gyvas į kovą” (blai 
vybės klausimu). Kun. Briš
ka sako, kad daugelio šių 
dienų laikraščių dar ant svle 
to nebuvo, o “Draugas“ jau 
skirstė premijas už geriau
siai parašytus straipsnius. 
Kun. P. Būčys tuo metu bu
vo “Draugo” redaktorius.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

’nBDHŪ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūėles^, 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rflš| LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
X VALANDOS: Sekmadleniale nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 
VKltomla dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet

r. i.




