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

-—Abraham Lincoln
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ATAKUOJA KRUPPO FABRIKUS f SSEN
Iš Berlyno per radiją pripažinta, 
kad Essen dideli nuostoliai sukelti

Be to, britų lakūnai atakavo stiklo 
fabrikus centrinėj Vokietijoj

LONDONAS, geg. 28. —
. Šimtai britų didžiųjų bom

bonešių praeitą naktį iš nau
jo atakavo garsiuosius Krup 
po karo fabrikus Essene,
paskelbė oro ministerija.

Tūkstančiai įvairių rūšių 
sunkiųjų bombų kliuvo fab
rikams ir miestui.

Iš Berlyno per radiją vo
kiečių žinių agentūra DNB 
pripažįsta, kad Essene siT 
kelti dideli nuostoliai.

Britų oro ministerija sa- 
r ko, kad 23 bombonešiai ne

grįžo. Tas reiškia, kad šiose 
atakose apie 500 bombone
šių dalyvavo.

Tokia bombonešių galybė 
galėjo ir milžiniškus nuos
tolius sukelti.

Šio karo laiku Essen jau 
^4 56 Jtąrtus iš oro bombarduo-

—. ......... ...I,

Daugumas remia 
prezidento ketvirtąjį 
tarnybos terminą

NEW YORK, geg. 28. — 
žurnalas Fortune įvykdė 
žmonių atsikLausimą prezi
dento Roosevelto ketvirtojo 
termino klausimu. Ir štai 
kas rasta:

Daugiau kaip dvi trečda- 
lys atsiklaustųjų remia ket
virtąjį terminą, jei iki pre
zidento rinkimų nepasibaigs 
kanas.

Bet daugiau kaip viena 
pusė norėtų, kad prezidentu 
būtų išrinktas kas kitas, jei 
iki rinkimų karas būtų pasi
baigęs.

LONDONAS, geg. 28. — 
Greitaisiais Mosąuito bom
bonešiais britų lakūnai pra- 
eitą naktį atakavo Vokieti
jos miestą Jena, kur yra gar 
šieji Zeisso optiškų instru
mentų ir kiti stiklo fabrikai. 
Zeisso fabrikai gamina op- 
tiškus instrumentus vokie
čių armijai, laivynui ir lėk
tuvams.

Grįžę lakūnai raportavo, 
kad atakos įvyko nepalan
kiomis sąlygomis. Į Jena pa
danges lakūnai nuskrido 
prieš sutemą (ketvirtadienio 
vakarą). Susidūrė su prieš
lėktuvinių patrankų šaudy
mais ir fabrikų aukštumose 
balionų baražu.

Nepaisant to, kad kuriems 
Mosąuito bombonešiams pi- 
sisekė kuo žemiausia nusi
leisti ir išmesti bombas sta
čiai į tuos stiklo fabrikus.

Trys bombonešiai negrįžo. 
Du iš jų skrisdami per Vo
kietiją susidaužė ir nukrito.

PIRKITE KARO BONUS!

Jogoslavijos karalius 
sukėlė kabineto krizę

LONDONAS, geg. 28. — 
Krizė iškilo Jugoslavijos mi
nistrų kabinete ištrėmime. 
Tas įvyko dėl jauno 20 m. 
amž. karaliaus Petro, kurs 
nusprendė greit tuoktis su 
Graikijos karaliaus Jurgio 
seseriete princese Aleksan
dra, 22 m. amž.

Iš devynių kabineto minis

' KARO EIGA
ALEUTIANS — Užsiliku 

sius Attu saloje japonus ame 
rildečiai atakuoja sausumo, 
iš oro ir jūros. Anot žinių, 
kampanija veikiai bus užda
ryta.

LONDONAS. — Britų la
kūnai atakavo Kruppo fab
rikus, Essene, ir vokiečių 
stiklo fabrikus, Jena,

AFRIKA. — Sąjungininkų 
lakūnai smogė ašies bazėms 
Sardinijoje. Numušta 13 a- 
šies kovinių lėktuvų.

RUSIJA. — Didelės kau 
tynės vyksta Novorossllskc 
fronte, vakariniam Kaukaze

, AUSTRALU A — Sąjun
gininkų bombonešiai Išmeti 
28 tonus bombų į japonų ba 
zę Lea, N. Gvinėjoj.

PATEKO Į AMERIKIEČIŲ RANKAS

*'Drau*a«" Aoiue pfioto
Po sėkmingo amerikiečių išlipimo į Masaa ere įlankos pakrantę, amerikiečiai iš japonų 

netrukus paėmė jų išlaipinimo laivą Attu saloje. Amerikos vėliava p’evėsuoja prieša
kyje laivo, vietoje japonų vėliavos.

Prieš japonus kovojama ne vien 
bombomis, bet ir karo bonais

KAŽKUR AUSTRALIJOJ, Pulk. Chei
(ONA).—Amerikiečiai karei 
viai pietvakariniam Pacifike 
japonus triuškina dviem bū
dais, kulkomis ir bombomis 
ir bonais.

Tai patirta iš pulkininko 
Russell J. Cheney iš Evans- 
ton, III., kurs yra karo bonų 
pardavinėjimo organizacijos 
viršininkas generolo Mac- 
Arthuro vadovybėje. Jo pas
tangomis organizacija ame
rikiečiams kareiviams par
davusi už milijonus dolerių 
įdaro bonų ir tie milijonai 
grįžo atgal J. A. Valstybių 
iždan karą finansuoti.

pareiškia, 
“perka kaip 

baltodžiai, taip ir juododžfeti 
kareiviai. Nėra nė mažiau
sios prievartos kareiviams, 
kad jie pirktų bonus. Reika- 
lingas jiems tik išaiškini
mas, kaip tai'vertinga įsigy
ti bonus. Tos sutaupos po 
karo kiekvieną džiugins. To 
ir pakanka.

Šiandie daugumas karei
vių jau laikosi įpročio, kaip 
tik gauna algą, tuojau dalį 
algos skiria įsigyti bonus.

Tai vadinasi palrijotiz- 
mas, kurio gal niekur kitur 
nesutiktum.

kad bonus
heųey
mielai

Smerkia "Mission 
to Moscow" filmą

I 'i

COLUMBUS, O., geg. 28. 
- Amerikos Legijono Ohlo 

trų šeši priešinasi šiai kara- departamento pildomasisko-
liaus santuokai. Jie sako, 
kad karalius turi palaukti 
iki Jugoslavija atgaus lais
vę. Jie sako, jugoslavai pik
tinsis tokiu karaliaus žygiu. 
Sakys, kad karaliui daugiau 
rūpi ta princesė, negu vals
tybės likimas. Karalius šian 
die turi rūpintis daugiau Ju
goslavijos likimu, negu savo 
privačiu gyvenimu.

Karalius gi sako, kad jis 
po santuokos tuojau vyk
siąs į Artimuosius Rytus, 
kad būti arčiau Jugoslavijos 
ir iš ten sekti karo eigą.

Kiti trys ministrai jam 
pritaria. Karaliaus motina 
taip pat palanki sūnaus san
tuokos planui.

Nežinia, kaip ši krizė bus 
uždaryta.

Pirkite tose krautuvėse, 
įkurtos garsinasi “Drauge”.

mitetas kreipės į naciotfalinį 
Legijono ofisą, kad'jiš im
tųsi visų priemonių sustab
dyti Amerikoj rodomą filmą 
“Mission to Moscow,” nes su 
ta filmą daroma daug žalos 
amerikonizmui.

Ohio departamento adju
tantas Saslavsky pareiškia, 
kad minėta filmą neteisinga, 
išpinta melais ir parūpinta 
bolševikizmo propagandai.

• i

6 U. S. kareiviai 
užmušti Britanijoj

KAŽKUR PIETŲ ANGLI
JOJ, geg. 28.—Praeitą sek
madienį per vokiečių lakūnų 
atakas pietrytiniam Angli
jos pakrašty viena bomba 
pataikyta į viešbutį. Tarp 
kitų 6 amerikiečiai kareiviai 
žuvo.

BERNAS. Šveicarija. — 
žiniomis iš Italijos, ten vy
riausybė uždraudė darbinin
kams kelti streikus.

MADRIDAS. — Prancūzi
joj kilęs sąjūdis iš Vichy vy
riausybės pašalinti Lavalį.

Prezidentas Rooseveltas naminiam 
frontui paskyrė direktorių - Byrnes
- Jis direktuos naujai sudaromam 

karo mobilizacijos komitetui
WASHINGTON, geg. 28. Naminio fronto ofisas tu-

— Krašto vyriausybė suda-1 rėš karo mobilizacijos komi- 
re naują vyriausiąjį naminio tetą, kurio nariais bus karo 
fronto ofisą, vadinamą karo ir laivyno sekretoriai, Har-

ry Hopkins ir karo gamybos 
boardo pirmininkas Donald 
Nelson.

ekonominės stabilizacijos di-1 Naminio fronto ofiso žiny-

mobilizacijos frontu.
Prez. Rooseveltas naujo

ofiso direktorium paskyrė

rektorių James F. Byrnes. boję bus tik civilinė karo mo
Jis atsistatydina iš šios vie- bilizacija ir į karinius veiks- 
tos ir užima naują ofisą. mus nebus maišomasi.
—, i i, i. , Naminio fronto ofisas su

darytas, kaip prezidentas 
aiškina, konsoliduoti vienin
gam darbui visas jau seniau 
gyvuojančias agentijias, nes 
pakrikus veikimas sukelia 
daug nesusipratimų. Iki šio- 
liai pasitaiko, kad vienos ir 
kitos agentijos užsiima vie
nodais reikalais, vienos ki
toms pareigose kliudo.

Tad norima tai visa išly
ginti. Kiekviena agentija tu
ri turėti apribotas pareigas 
ir nesikišti į kitų agentijų 
darbus.

Naminio fronto direkto
rius bus atsakingas tik pre
zidentui ir jo autoritetas bus 
krašte karo metu antrasis. 
Pirmasis yra prezidento.

Tokijo "apgaili" 
Amerikos žmonių 
"skaudų" likimų

SAN FRANCISCO, Calif., 
geg. 28.—(UP.) Tokijo radi
jas vakiar juodomis spalvo
mis vaizdavo Amerikoje gy
venimą ateityje.

“Heilo, Amerika,” iš To-

PRANEŠIMAS
Vainikų Dieną (Decora- 

tion Day), gegužės 31 d., 
ateinantį pirmadienį, dien
raštis “Draugas” neišeis.

Šiandie “Draugo“ raštinė ... ... , L.
bu. uid.ryt> nu. 7:00 vai, 8
TsiTr. ’* “Karui vykstant visi įus

Vainikų Dieną “Draugo” 
raštinė visą dieną bus užda
ryta.

Vainikų Dieną skelbimus 
į “Draugą” galima pranešti 
telefonu — Ganai 8010—po 
4:00 vaL popiet.

Administracija,.
...........-......... . . ........ ■ , ,

Akrono fabrikuose 
jau normalus darbas

AKRON, O., geg. 28.—Čia 
“roberinėse” (gumos fabri
kuose) jau kuone visi darbi
ninkai grįžo į savo darbas ir 
daugumoj eina normali tvar
ka.

- •
Apie, . 50,000 darbininkų 

penkįąs dienos nedirbo. Dai- 
binjnkai grįžo darban pa
čiam prezidentui* Roose vel
tui pareikalavus.

150,000 rusų armija atakuoja 
vokiečius vakariniam Kaukaze

LONDONAS, geg. 28. — 
Iš Berlyno per radiją skel
bia, kad sovietų raudonoji 
armija 150,000 vyrų kariuo
menės ir šimtus patrankų, 
lėktuvų ir tankų vakar atsu
ko prieš vokiečių pozicijas 
vakariniam Kaukaze ir “lai
kinai” pasistūmė apie pusan 
tros mailės visa linija. Sako, 
kiek palaukus vokiečiai ru
sus atmušė. Bet aršios ko
vos dar vyksta. Atrodo, ru
sai pasiryžę nenutraukti ko
vų.

vykstant visi jūs 
Amerikoj gyveną patirsite, 
kad butų (namų) sąlygos 
kaskart darosi nepakenčia- 
mesnės.

“Ir jei elektros jėga būtų 
nukirsta, dangoraižiuose vi
si keltuvai sustotų. Kiek tai 
būtų vargo ir sunkumų lai
pioti laiptais žemyn ir aukš-

rusų tankas sunaikintas, 
tarp kurių buvę iki 52 tonų, 
ir 71 lėktuvas numuštas.I

Kai iš Berlyno per radiją 
skelbiama apie vykstančias 
ten milžiniškas kovas, Mas
kva trumpai pareiškia, kad 
ten kovos eina ir viskas.

Rusai, kiek žinoma, paal 
ryžę žūt būt atsiiinti Novo- 
rossiisko uostą Juodosios 
jūros pakrantėse. Anądien 
iŠ Maskvos buvo paskelbta, 
kad rusai yra vos tik už 7

Vokiečiai sakosi, kad 61 mailių nuo Novorossiisko.

Hitleris bandysiąs
tyn, ypač U viršutinių aukš-į J f j ■ U. J„.i!
čių. Viršutiniai namų aukš- ae,en*“Yldl MlMUIIčių. viršutiniai namų 
čiai turėtų ištuštėti, žmonės 
turėtų nusikelti į žemutinius 
aukščius, arba išsikelti į už
miesčius.

“Jūs visi, kurie apleisite 
miestus, būsite saugesni, ka
dangi didieji namai japonų 
lakūnams bus geri taikyk- 
liai, kai bus imtasi bombar
duoti jūsų miestus. Tas |- 
vyks netrukus.”

inijai 4,000 
bombų kliuvo

SĄJUNG. VADOVYBE g. 
Afrikoj, geg. 28.—Sąjungi
ninkų lakūnai iš naujo bom
bardavo ašies bazes Sardini
joje. Daugiau kaip 4,000 
bombų išmesta. 13 ašies lėk
tuvų numušta.

NIK THAT SMUROfF MIS FACl /

svy
NISMINtf BONOS &STMFS

STOKHOLMAS, geg. 28.— 
Iš neutralinių kraštų apturi
ma žinių, kad šiemet Hitle
ris nė vienam kuriam fron
te nesukelsiąs ofensyv-os, bet 
defensyviai kariausiąs, tai 
yra, tik ginsis. Ypač Rusijo
je, sakoma, bus vengiama 
ofensyvos.

Pasakojama, Hitleris' šį 
kartą daug pasitiki vokiečių 
submarinų žygiais. Jis yra 
nuomonės, kad submarinais 
veikiau karas būsiąs laimė
tas.

Bet daug kas spėja, kad 
tais pranešimais negalima 
pasitikėti. Nes niekam neži
noma, ką Hitleris galvoja.

Atstovas Shafer 
atakuoja Willkie

ViASHINGTON, geg. 28. 
— Kongreso atstovas Paul 
Shafer, resp. iš Michigiaa 
valstybės, atakuoja buvusį 
prezidentinį Kandidatą Wen- 
dell Willkie už jo palankia- 
vimą komunistams.

Anot Shafer, Willkie dir
ba komunistų gerovei ir de
dasi, kad jis ir toliau esąs 
respublikonų partijos galva.

Taip neturi būti ir nehus, 
sako atstovas.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Istorinis įvykis
parapijoje

Šių metų gegužės 23 d. 
buvo ir pasiliks istorinė die 
na Šv. Gabrieliaus parapijom 
je. Tą dieną1 šios parapijos 
žmonės galutinai apvainika-

tams, išpildė labai turiningą 
bažnytinės muzikos koncer
tą.

Parapijos choras koncer
to metu, ištikrųjų, girtinai 
pasirodė. Ilgų savaičių dar
bas, lavinimasis davė puikių 
vaisių* Pasirodo, kur yra no-

„ x x , i ro, vienybės ir talkos, ten
yo ilgų metų trosk.m, u- dar bflti pa8isekima.
bą: pašventinti nauji bažny- 

iš- I Gražiausi įspūdį koncerto
fios vargonai ir ta proga iš-i metu 8 Kenoshos lie
pildytas bažnytinis koncer- tuyių žvaigždė įr paaididžia. 
tas.

Provincijolas celebrantu

Naujus vargonus pašven
tino didž. gerb. provincijo
las kun. Kazimieras Rėklai
tis, MIC. Jam asistavo Ke- 
nosha lietuvių parapijos kle- 

4bonas kun. P. Skrodenis, M. 
I.C., ir kun. A. Ignotas, MIC. 
Progai pritaikintą pamokslą 
pasakė Aušros Vartų para
pijos (Chicago) klebonas 
kun. J. Dambrauskas, MIC. 
Gerb. pamokslininkas vaiz
džiai pabrėžė mintįi, kaip mes 
šioj šalyj esame laimingi, 
kad galime dar netrukdomi 
garbinti Dievą, Jo garbei gie 
doti giesmes ir džiaugtis ki
tomis gausiomis gėrybėmis, 
kurios, deja, kituose pasau
lio kraštuose žmonėms te
piešiamos ir siaurinamos. 

Koncertas

Po pašventinimo apeigų, 
parapijos choras, vadovau
jant Steponui Dukaszewicz 
ir padedant svečiams artis-

vimas Genovaitė Klevickai- 
tė, kuri gražiu halsu visus 
sužavėjo. Skoningai parink
tos giesmės kėlė visų dva
sią. Įspūdis ilgai pasiliks vi
sų atmintyje. Ne tik Milwau-

j seniai kasė kapą, kelis syk 
' atgiedojo Laidotuves, bet ji 
kaip gyvavo, taip ir gyvuo
ja ir juo toliau, tuo didesnę 
daro pažangą.

Buvusieji klebonai šioj pa
rapijoj daug gero atliko. 
Žmonės, kurie juos atsime
na, yra, jiems dėkingi ,uš nu
veiktus darbus. Bet nuo kun. 
Mažuknos atvykimo parapi
joj pasirodė nauja dvasia, 
naujas atbudimas. Vos de
šimts mėnesių, kaip jis vado
vauja parapijai, o jau įtaisy
ti nauji vargonai, bažnyčios 
grindys išklotos stipria gu
mos medžiaga, klaupkos ap
taisytos minkštais skūriniais 
apdarais ir įtaisyta nemaža 
naujų arnotų ir kitų bažny-

Kenoshos kronika
Bankielao pagerbti Petro 

nėles, Domicėlės ir Sofijaa 
įvyks ryt dieną 12:30 vtal 
popiet. Rengėjai kviečia vi
sus atsilankyti į šį parengi-’ 
mą. Visas pelnas eis nupir
kimui medelių, kad papuo- 
šus naują žemę, kuri buvo 
pernai nupirkta.

kee lietuviai, bet ir svetim-1 tinių rūbų. Ir visa tai pada-

v 1 DR. VAITUSH, QPT.
LIETUVIS .

taučiai, girdėję Klevickaitę, 
reiškė pagyrimo ir pagarbos 
žodžius. Dalyvavę koncerte 
džiaugėsi visa tvarka ir pa- 
sisekimu.

Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių, ne vien parapijiečių, 
bet matėsi taipgi nemažai 
svečių įš toliau.

Už vargonų įtaisymą • ir 
koncerto pasisekimą didžiau 
šia garbė Šv. Gabrieliaus 
darbščiam ir sumaniam kle
bonui kun. Antanui Mažuk- 

'nai, MIC., kuris 'nuo pat sa
vo atvykimo yra įdėjęs visą 
savo širdį į parapijos reika
lus.

Parapijoj nauja dvasia

Retai kada kas nors gir
disi apie Milwaukee lietu
vius, tačiau šv. Gabrieliaus 
parapija gyvuoja. Yra žmo
nių, kurie šiai parapijėlei jau

ryta be skolos. Jaučiama 
taipgi didesnis ir dvasinis 
susipratimas. Tai parodo, 
jog kuomet tarp klebono ir 
parapijiečių, būna susiprati
mas, vienybė ir bendradar
biavimas, galima begalo 
daug nuveikti Dievo garbei 
ir žmonių naudai,

Dabartiniu laiku smarkiai 
ruošiamasi prie pirmo para
pijos pikniko, kuris įvyks 
birželio 6 dieną. Ta proga 
bus leidžiamos brangios do
vanos ir, kiek aplinkybės 
leis, ruošiama įdomių įvai
rumų.

Marijos vainikavimas įvy
ko praeitą sekmadienį prieš 
gegužines pamaldas. Klebo
nas kun. Pr. Skrodenis, MIC., 
pirmiausiai pašventino du 
vainikus. Vieną vainiką už
dėjo ant Marijonos Krauja- 
lytės galvos, kiuri paskui ki
tą vainiką padėjo ant Šv. 
Panelės Marijos stovylos. Jos 
palydovės buvo Ona Mockai- 
tė ir Salamonė Zaleckaitė. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių, 
ne’fc apeigos gražios ir jaudi
nančios. Toks Marijos vai
nikavimas įvyksta kas met.

nė, Vedeikienė, Masiujionie- 
nė, Vadapolienė, Jackl, Gip- 
son, Griškus, Mastauskienė, 
Dešrienė, D. Valentieniene, 
Krencienė, M. Paluikienė, 
Baradinskienė, M. Stankie- 
nė, Andriekienė, Mockienė, 
Valauskienė, Balčai t i e n ė, 
Holmgren, Strasevičius. šie 
pirko po $1.00 laimėjimų 
knygutes: Ražanskis, Kara
liūnas, Ravotas, Ona Moc- 
kaitė, Gaahon, Šumskaitė, 
Carlson, Masilonaitė, O. 
Druktienė, Barodicienė, Sma 
gulienė, Mockienė, Vadapo
lienė, Ruikienė, Strasevičie 
nė, Blazavier, Vediekienė, Ži
lienė, Šegždas.

Valgius pagamino: Baro
dicienė, Dapkienė, Strasevi- 
čienė, A. Ališauskienė, Šau
lienė, Jasiūnienė ir Balčai- 
tienė. Prie stalų patarnavo: 
Laskienė, Blazavier, Jasiū- 
naitė, Masiulionaitė, Balčai- 
tė. Viso pelno liko $252.45.

(Tęsinys 3 pusi.)

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WE1NE, O.D._______

DR. S. WEINK, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
~VALANDoŠfr Ptnuml., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto Iki 6 va k

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Mtadieuiais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STfflKOL’iS
PHYSICIAN AND BUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdi 4787 
Namų teL PBOipect 1980

Tel TARds 8148

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais - 11-12.

tl metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optocnetrically Akiu Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

atsitikimuose egzaminavimas da- 
su’ elektra parodančia ma- 

klaidaa. Spedalfi atyda «k-
tareipiama į mokyklos vaikus. 

Kreives akys s litais ims s.
VALANDOS: nuo 1« ryto iki I v. 
vade. Seredomis nuo pietų, • N*.

dttioj pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atitaisė 
mes be akinių. Kainee pigina kaip

4712 South Ashland Ar.
TABM UIS

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos ekyrH.i >*$ priežae 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
Už PRIENA
MI A U SIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s t r ink imu
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi- 
kallškų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Talsom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumeo-

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pilone: LAFAYETTE 8817

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Ofiso Tel...................VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

~0R. CHARLES SEGAL
* GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, IL
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 tai. vaL 
Nedaliomis nuo 10 iki L2 vai. dienų

Pyragaičių vakarienė la 
bai sėkmingai pavyko. Pa
rengimo pasisekimu rūpino
si Teklė Balčaitienė ir Es-

9

telė Blazavier. Dovanų buvo 
$25.00 War Bond ir $5.00 
pinigais. Duosnus aukotojas 
Vincas Karčiauskas paauko
jo $25.00 boną, o sekantieji 
aukojo pinigais: Mr. Misch- 
ler, grab., $10.00, K. šaraus- 
kas $5.00. St. Petrošius $2, 
Pet. Jasiūnienė $2.00. Po $1: 
L. Šauliene, M. Beitienė, S. 
Bacevičius, H. Hollinbeck; 
Hub. Drug Co., A. Janušio- 
nienė. Sekantieji aukavo 
maistą: Strasevičienė, Baro
dicienė, Blazavier, Dapkienė, 
Jasiūnįefiė, Šaulienė, Pipirie-

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

Tai. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

' Telefonas HEMlook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 6757 So. YVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-8, 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

i i _______

ScratchinftH May 
, Cause 
Infvctio

For quick reliėf from itehing caused by eczerru 
athlete’s foot, scabies, pimples and other itehing 
conditions, ūse pure, cooling. medicated, liquid 
D. B. D. mcscmrriON. A doetor's formula. 
Greaseless and stainless Soothes. comforts and 
quickly calms intense itehing. 35c trial bottle 
provesit, ormoneyback. Don tsuffer. Askyour 
druggist today for D. O- D. PRUCltimON.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus -
Ir Sut&upykit tuos ką turit karo metams ir po.

Dėl Veltui Apkainavimoz ■
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTIN>_

DIVIDENTIT 
RATA

1751 W. 47th Street

r Skauda Kojas ?

r//
Tiktai
Pašaukit CICERO 4795

Mes nulup- A Visus Sprln- 
slm visų se- ** ksus perlžira. 
tų iki pat J Prlpildystm

** su naujais
vatos vallo-

Dalių

frBmu.

Parlor Setų 
P; rdlrbslm 
ui malu 

kalnų kaip

l39’5

DLDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MIUUMSKO STAKO MV2IKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEUPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAJ. TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
au “cases” — $S6.«0, $17.64,
$46.00 ir $76.00. Viši gaj»rtuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA-
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS. TENOR BANJOb — 
$6.60, $$.60, $13.60 Iki $$6.00.
STRIUMINIAI BASAI — $00.00, 
$115.00 Ir $160.C0. BASO Ufc 
D EN GALAS — $11.00. SMIcET 
LIAI SMUIKOM8, STRIUNINI- 

! AM8 BASAM8, VIOLAS'IR CHL- 
LO — $1.60, $1.00, $6.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų rlrž- 
mlnėtų Instrumentų, BAJBS ir 
ŠNARE DRUMS — $l$.$0, $11.60, 
$86.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOTS. CTMBOL6, Ir DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIBCE visiems 
brass ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jflsu lOpoma.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PBOKOORAPB patalsymaa

Atstatymas visų dailų Clarlns- 
tams, TriOboms, Sazaphonss ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC RHOP 
014 Maxwell- St., Chicago

Greitų Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATROKIMO

IOUICK REL’EF Witn NEWMETH00

—Pcds for Corns and Calluse»-~
A*CH suyroTv! 

CUSTOM FITTEO AT LOW COST
SHOES 25c* WIdMMd M
HOO1 E-Z SHOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST.

DR. G. SERNER
ŪKTU VIS AKIŲ GYDYT"'IR 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis ’MP Ištaiso

Ofisas tr Attrią Dirbtvvl

M01 SO. HALSTED ST. . 
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 0d 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenae
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

Salrnudleninin t*i>l miMitartma

WOLK STLDIO
1945 W.st 35"’ Street

miisi

nu im ei) i-iiiuogh\i’>iY
iowi:si I’dssiiii.e i'Kii is

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
AKIMS 1

Sangoklts "jas,________
įuoti jas modernUktausla 
karia rųsąjliuo sseMas 
, gali sutelkti.
MOTAI TATTROCO

Sin J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

orTOBonnnTAi
IMI So. Ashland A venai

as 16-tos 
IAL oass,

Platus rinkinys 1 
audeklų Ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

BPKIT
SUMA NFS t

Prižiūrėk lt ra- ž 
kandus kų da
bar da turite!

Perklljuoslm 
Ir suveržint C 
visus eujun- v 
gimus.

Atviras me
džio dalis II 
dailtnslm.

telkia —

Kasdlsa >:$e a. ai. Iki $:SS *. m 
TrMMad. Ir MMafl. a SU

Iki T:SS ». na.

Ofiso tel. VIRginis 0086 
Reeldendjos teL: BEVerly 8344

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1-3 ir š-8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921.
Bes.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

P&rąginkita savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

T«l. OANal 6183

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TaL OANal 0867
Res. tel.: PROspect 6669

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

Bssldendja: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

š flrt 0 vaL vakare.

Be Jokių Priedų, Jei Sumokėta Per 6 Mte.

SĄLYGOS TaiP rttažos’ kalP
$1.25 i savaitę!,

Minimalia {mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų G varanti ja Už Konstrukciją Ir Amatnlkyatės Darbą.

_ JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56lh Avė. "SĖT“ Cicero J

PATARNA
VIMAS!

— kurte —
Specializuoja 

Tame!

Nebūkit mip«n- 
etotl neranststa 
pakinkliai* <3y- 

.. venkit lluoet nua 
patrūkimo bėdoe.

-V-8PECIAU-- 
Iškirpkite A| skelbimų Ir prtduo-

ktte mums pirm 10 dienų laiko Ir
mee sutelksime jums
DYKAI — IXEKTIM>H VEIKIMO

IAMANKATBNIM4 
JOsy Skilvio Muskulu Treatmentą, 

NRRA KO GERESNIO Ut

Oraator ot Cuatotn Appllanoaa tor tl yra 
ae 8. STATE, HM. 010, STA. 4168 
Daily 10 A.M. TU 5t Man . Frt. Tll S

Matu r «1« r Tll 1. Munday I ta «.

gla m apaclaiia saralnlmo bandymas tr 
nebus kitose lalkraSeiSoaa. Talpst, Ha 
pasld tymas sakus etkertotaa

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
STATYBAI

czru

r • IŠPfRMGS

PANAUDOTOS PBOGė DABARTINĖMS BEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3% j Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. |
SENIAUSIA IR 3YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE {STAIGA

__ _ — 48 Mttal Sėkmingo; Patarnavimo 1 _

KEISTUTO SAVINGS and LOAN I ASSOCIATION
TEL. CALCMET 4118 ' M. Mozeris B«'y. < S23# 80. HALSTED RT.



šeštadienis, geg. 29 d., 1943 DfflNRASTO DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

KAS GIRDĖT WAUKEGANE
Draugija darbuojasi. — 

Neperseniai, rūpesčiu darbš
čių moterų ir mergaičių, į- 
steigta šv. Teresės Altoriaus 
Puošimo draugija, kuri pa
vyzdingai darbuojasi, dėlto 
ir narių skaičius auga. Vi
sos, kaip bitės, veikia Die
vo garbei. Jos puošia alto
rius, įtaiso reikalingus baž
nyčiai daiktus.

Garbė už tai jums, mer
gaitės ir moterys! Turime 
gražią bažnyčią, lai ir mūsų 
altoriai būna gražiai papuoš
ti.

nei, Juoziapinai Kačinskienei, 
Petronėlei Mesec, Marijonai 
Neverdauskienei, Onai How- 
ell, Emilijai Kuzmickienei, 
Antaninai Petruškienei.

Praeitą sekmadienį, Lietu
vių Auditorijoj draugija tu
rėjo pramogą (bunco-card 
party), kuri pavyko. Parapi- 
jonų skaitlingai atsilankė ir 
parėmė. Visas pelnas skiria
mas įtaisymui naujos baltos 
kapos ir šaliko “oape and be- 
nediction veil”. Ieva Skyrie- 
nė ir Domininką Burbienė 
labai daug pasidarbavo par
duodamos vakaro tikietų. Ko 
misiją sudarė: Elena Kuz- 
mickienė, Karolina Rūtelio- 
niūtė ir Emilija Kačinskai- 
tė. Ji dėkoja visiems už at
silankymą ir sekančioms na
rėms už pyragus ir dovanas: 
Mikalinai Zavaskienei, Sta
sei Butkiūtei, Pranciškai Tau 
cienei, Rozalijai Butkienei, 
Ievai Zilaitienei, Emilijai Ka 
činskaitei, Karolinai Rūte- 
lioniūtei, Marijonai Akuse- 
vičiūtei, Florencijai Butkiū
tei, Domininkai Burbienei, 
Ievai Skyrienei, Elenai Kuz
mickienei, Adelei -MatuUkūe-

Serga sesuo Innocenta, vir 
šininkė šv. Baltramiejaus 
parapijos mokyklos. Šiomis 
dienomis išvežta į šv. Tere
sės ligoninę.

Toj pačioj ligoninėj ran
dasi ir Marcelė Bujanauskie- 
nė, žmona vargonininko Pra
no. Bujanausko, veikli choro, 
narė ir darbuotoja, taip pat 
ir M. Petruškienė, nuo Dug- 
dale- Rd., motina šv. Kazi
miero kongregacijos sesers 
M. Ignacijos.

Namuose gydosi: Simonas 
Petraška, buvęs parapijos 
dženitorius ir narys Šv. An
tano ir Baltramiejaus drau
gijų. Prašome pasimelsti, 
kad Dievas grąžintų jiems 
sveikatą.

los mokslo metų baigimo 
programa įvyks birželio 13 
d., Lietuvių Auditorijoj. Mo
kytojos seserys ruošia gra
žią programą. Enrikas

Stanislava Lulis, duktė 
Vilimo ir Onos Lulių, sun
kiai serga ir jau antra sa
vaitė, kaip guli ligoninėj. Ji 

PIRKITE KARO BONUS!

Ona Bukantienė buvo šau
niai pagerbta praeitą sek
madienį savo name, 543 So. 
Lincoln St., narių Waukega- 
no moterų choro, persikėli
mo į naują butą proga, žais
ta kauliukais, dainuota ir 
užkandžiauta. Onai įteikta 
graži dovana nuo choro na
rių.

šv. Baltramiejaus mokyk-

* DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTFJ> — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTI8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolph 9488-9489

ADOMAS BARISIUS
(BORIS)

Gyv.: 11141 S. St. Louis A- 
venue.

Mirė geg. 27 d., 1943 m,
5:23 vai. ryto, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Kaukės parap., 
Kaunatavos miestelio. Ameri
koje išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nulūdime: 
moterį Aurelia (po tėvais La
banauskaitė) ; 3 dukteris —■
Bemlce Van Beveren ii- žentų 
David, Stella Samuels ir Aure
lia Hill; 4 anūkus; švogerkas I Bronislavą Mikalauskienę ir 
jos vyrų Adolfų, Eleną Pum- 
brauskienę irjos vyrų Ignacų 
ir Isabelę Ument; ir daug kitų 
gimnių, draugų ii- pažįstamų. 
Lietuvoje taipgi paliko daug
giminių.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė. Kaidctuvės įvyks 
antradienį, Birželio 1 d., 1943 
m. Iš koplyčies 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į St. Christi- 
na parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamldų bus 
nulydėtas į ŠV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaut šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai, Anūkai, švogerkos ir 
Giminūs.

Laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

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 6 5c į 
vai. ir naktiniams šiftams 75c j vai. 
ir viršlaikis. Group apdrauda be jo
kio ekstra iškaščio jums.

CRANE PACKING CO.
1801 Belle Pląine 

(Bavenswood Distrikte)

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbi, lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų ir naktį šlftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

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

5349 Sherldan Rd.

Darbininkų
Loduoti ir iškrauti lentas

61c į valandą -
Laikas ir pusė po 40 valandų.

EDWARD HINES LUMBER CO.
2431 S. WOLCOTT.

HELP WjkNTED — VYRAI

PORTERIS
Reikalingas Skalbyklos departa
mente north aidės ligoninėje. 
Alga ir užlaikymas. Geros darbo 
ir gyvenimo sąlygos. 6 dienų sa
vaitė. Atsišaukite—

707 FULLERTON

NAKTIMIS DŽIANITORIUS
Reikalingas north sidės ligoni
nėje. Alga ir užlaikymas. Geros 
darbo ir gyvenimo sąlygos. Sek
madieniais ir šventadieniais nerei
kia dirbti. Atsišaukite—

707 FULLERTON

HELP \VANTED — MOTERYS

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.

Kenoshos Kronika
(Atkelta iš 2 pusi.)

Pelnas eis nupirkimui naujų1 
kamžų ir sutonų tarnauto-1 
jams prie šv. Mišių. Rengė
jos, klebonas ir seserys ta
ria nuoširdų visiems ačiū.

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis Ir TIKRA 
Vertė

FREIGHT HANDI.ERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 5. House 3.
13TH & CLAttK STS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis. 

ERIE RAILROAD 
14th ir Clark Sts.

RF.IKAL1NOAS- LINOTIPISTAS

"Draugo" spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė.. Cliicago

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

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

TIIE CRACKER JACK CO.
4800 W. 6«th St.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

Core Makers, Paprasti Darbininkai, 
Welderiai reikalingi. Dienų ir naktį 
šiftai, pilno ar dalinio laiko. Em
ployment ofisas atdaras nuo 7:30 
ryto iki 5 popiet.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3034 S. Kedzle.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill
Vertiesi ir Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders\
Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

CABINET MAKERS
Reikalingi medžio išdirbėjai su 
kiek nors medžio išdirbimo dirbtu
vės patyrimu. 100% karo darbai. 
Pastovūs darbai, užtenkamai virš
laikio. Vyrai dabar dirbanti prie 
svarbių darbų nebus priimami. 

PHONE: HYDE P ARK 6631

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

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

BROOKS LAUNDRY
600 North Blvd. Oak Park, Iii. 

Austtn 1960 ar Vilingo 8000

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalingo. 

EDGEWATER BEACH HOTEL
. Drug Store

i 6349 Sherldan Rd.

BUS B O Y S
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEYVATER BEACH HOTEL 

6349 Sherldan Rd.

REIKIA VY'RŲ 
KARO DIRBTUVĖJE

Prie Shipping ir Baling darbų. Ge
ras užmokestis. Pastovūs darbai. At
sišaukit tuojau. ATLANTIC PAPER 
CO., 363 E. 23rd St. J

DARBININKŲ
Reikia prie lumber yardo darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis. Matykit Mr. Bum.

KING MIDAS LUMBER CO.
2221 S. Asliland.

VAIKINAMS IR VYRAMS
Prie Stock ir Shipping room darbų. 
40c į valaandą ir viršlaikis mokant 
laiką ir pusę.

THE VVARNER COMPANY
420 S. Wabash Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Patyrusios prie single ir double 
needle power mašinų. Atsišaukti 
galit kas dienų po 9 ryte.
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1801 N. Elston.

Klebonas minėjo 11 metų 
kunigystės sukaktį gegužės 
22 d. didž, gerb. provincijo
las palinkėjo jam ilgiausių 
metų ir sveikatos. Klebonas 
pasakoja, kad, rodos, tik per
nai buvo įšventintas, taip 
greitai laikas bėga.

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

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

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liquid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Bfina balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. Slst STREET

CENTRAL STEEL
St WIRE ęo.

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

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IRON CO.
6635 S. State St.

PETRAS KUNGIS
Mirė geg. 27, 1934, 4 vai. po
piet, sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Kietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Žvingių parap., 
Gulbišk'ų kaimo.

Amerikoje išgyveno 40 zm. 
Paliko dideliame nuliūdime

brolį Nikodemų ir brolienę O- 
nų Kungius, brolio sūnų Pran
ciškų ir Jo moterį Oną, bro'to 
dukterį Onų, švogerį Pranciš
kų Mitchell ir daug kitų gi
minių. draugu ir pažįstamų.

Kūnas paširvotas Antano
M. Phillips koplyčioj^, 3307 8. 
Kltuanica Avė.

lAidotuvės įvyks antradieni, 
blrž. 1 d. iš k plyč'OH 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas J šv. Jur
gio pnrap. bažnyčių, kurioje (- 
vyks gedulingos pamaldos už 
vellon'o siela. Pi pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glmnes, draugus-g«s Ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Br’Ils, Brolienė, 
Brolio Sūnus, Brolio Duktė, 
Švogerį s ir (Jimlnės.

Ladotuvlų Dlrekterus Anta
nas M. Phillips, Tet. Yards 
4903.

Brolio adresas: 817 W. 34th 
Plaz-e. Tel. Yards .6399.

Vidui ir iš Lauko. 
GRINDIMS ENAMEL' 

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

Nauja Onedoal 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—Išdžiūsta Į 
vienų valandų—nesmirda. Uždengia sienų 
popierų ir tt. 8 spalvų ir balta.

£2

Didelis pasirinkimas VVall Paper. Popierų apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis.

TT. R. TOOL & MFG. CO.
1628 Armitage Avė.

Darbininkų
prie

ABELNŲ FOUNDRES 
IR MAINTENANCE DARBŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
48 Valandų Savaitėje

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO . 
Paranki I. C. ir bosais transportą ri
ja. Employment ofisas atdaras visų 
dienų pradedant su pirmadieniu per
dėm šeštadieni taipgi visų dienų.

WHITING CORP.
107th & Lathrop Avė.

Harvey, m.

DARBININKŲ 
.IR BUCERIŲ ' 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ■’ ir Pusė už Viršlaikį.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.

YBB 1
P. BRENNAN

COMPANY
3927 S. HALSTED ST.

50 — MOTERŲ — 50 
Mes turim įvairiu Dirbtinės Darbų

Moterims kurias Kva'irikuos. 
Mašinų Darbai 

Checkers — Insprctlon 
Ihiikios Darbo Sąlygos 

Gera Mokestis — Vlrš'nikls 
Dirbančios nilna Įniko ke-o darbus 

prašome nratsišaiikti. 
Atsineškite Prirodymus Pilietybės. 

Dougias Park “L” iki durų.

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

MOTERŲ
Dirbtuvės darbams. Prie mašinų as- 
sembling ir mašinų pagelbininkės. 
Patyrimas nereikalinga. Civiliniai ir 
Defense darbai. Matykit Mr. Thomas 
po 8:30 ryte.

PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avė.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų, mašinų. Darbas dienų 

ar naktimis. Gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. YVacker Drive

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius faksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Reikia Merginų
Nuo 18 iki 30 Metų 

Pradinė Motestis 
55c į valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER & GAMBLE MFG. CO. 

1232 W. Nortli Avė.

ASSEMBLY MERGINŲ
Patyrimas nereikalinga. Mes išmo
kinsiu! jus prie lengvų ir įdomių 
dirbtuvės assembly darbų. Pastovūs 
darbai. 50c J valandų. 100% Defense 
darbai.

HENRY VALVE CO.
1019 N. Spaulding

(3300 West on Grand Avė.)

ATYDA
MERGINOMS IR MOTERIMS

BILE AMŽIAUS
North side ligoninėje reikia Tarnai
čių. Mokama alga ir duodama už
laikymas. Geros darbo ir gyvenimo 
sųlygos.
Taipgi reikia Skalbykloj darbininkių. 
4 ar 8 vai. į dieną. 6 dienų savaitė. 
Puikios darbo sąlygos. Gera mokes
tis. Be užlaikymo. Atsišaukit

707 FULLERTON

MERGINOMS — 18 IKI 40
Kengvi dirbtuvės darbai Įvairių siu

vimo mašinų Operatorėms.
M. BORN & CO.

1060 W. Adams
DIRBTUVES OFISAS

Kreipkitės prie Bolas W. Palutsie.

VYRAI IR MOTERYS

IfiDrRBC.TAI DIFSEL - ELECTRIC 
STREAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS WRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAU8 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ:

Wel<feriu 
Mach. Operatorių 

Machinisfo
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO DARBAI 
$40 HU $55 Į SAVAITĘ 

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

, GENERAL MOTORS CORP. 
HOME OF THE STREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.

ĮVAIRUS pilno ar 
DALINIO LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Gera darbinin
kų priežiūra ir gera ateitis. Geros 
progos pradiniams.

GITS MOLDING CORP.
, 4600 W. Huron

RENDUOJASI

MERGINŲ
prie

Defense Darbų
Drill Press Darbams

WEST SIDftJE
Inspection, Assembly ir Milling 

Mašinų Operatorių Reikia 
GEROS PRADINES ALGOS

Užtenkamai Progų Įsidirbimui
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

48 VAL. SAVAITĖJE
Laikas ir pusė Mokama už Virš

laikį Daugiau 40 Valandų. 
Seniai įsteigta išdirbimo dirbtuvė 

arti patogios transportacljos. 
Aplikantės turi turėt prirodymus 

pilietybės ir turi pereiti sveikatos 
egzaminaciją.

Dėl Pasitarimo Pašaukit- 
SEELEY 3200 

MISS DOEY 
ar atsišaukit į

DELTA-ST AR 
ELECTRIC CO.

2437 W. Fulton St.

REIKIA
DARBININKŲ

Mes Išmokinmsime Prie 
Warehou8e ir Miltų Malūno Darbų

GERA MOKESTIS
Algos pakėlimas gvarantuotas po 
60 dienų. Laikas ir pusė viršlaikiui 

Atsišaukit į

GLIDDEN CO.
(Soya Products Division)

5165 W. MOFFAT ST.
(Kampas Moffat Ir Laramle)

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglėlamp. Nno 9800 
iki 810,000 ui 4%. Gaukite mū- 
SU veltui apkalnavlmų.

JOHN O. SYKORA 
2411 8. 32nd Avė.

Phone: CICERO 463.

AR JUS IEŠKOTE 
KARO DIRBTUVES DARBO?
Mes turim vietos sekantiems <larl>anrs 

Centerlesa Grinders 
Pollshers — Iji»>orers — (’rnters 

Checkers — YVatehmen — Firemen 
Gera Mokestis — Viršlaikis 

Puikios Darbo Kuly gos 
Dirbantieji .pilnų laika karo darbus 

prašome neatsišaukti.
Atsinešk lt Prirodymus Pilietybės. 

Dougias Park "L" Iki durų. 

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

SKELBKITfiS “DRAUGE”

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone BOCKWELL 1740

PLATINKITE “DRAUGĄ” SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Defense darbininkas nori pirkt leng
vo svorio karą, geroj padšty—1983 
iki 1 940 metų modelio. Mokės Cash. 
Atsišaukit ar rašykit: LOTTT8 LEONI 
—2334 WEST Ž4th 8TREET.

PIRKITE KARO BONUS !
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Pagarba rovusiems kariams
šiemet, kaip ir kasmet, kapinių lankymo dieną — De- 

coration Day lankysime savo artimųjų kapus.
Neužmirškime, tačiau, kad toji diena yra skiriama 

specialiai pagerbti žuvusius kovose dėl krašto laisvės, 
papuošiant jų kapus, pasimeldžiant už jų sielas.

Karo metu Deconation Day turi ypatingai didelės 
reikšmės.

Veik visas pasaulis šiemet yra kare. Mūsų kraštas 
— Jungtinės Amerikos Valstybės taip pat kariauja. 
Jos kariauja ne tik dėl savo laisvės ir išlaikymo demo
kratinės santvarkos, bet kariauja dėl visų tautų lais
vės, dėl visų žmonių gerovės.

Ačiū Jungtinėms Valstybėms, praėjusiais metais jung
tinės tautos visuose karo frontuose pasiekė laimėjimų. 
Vienas J didžiųjų laimėjimų — išvalymas Afrikos nuo 
pačių ir fašistų.

Bet neužmirškime, kad tie laimėjimai pareikalavo 
aukų. Kovose dėl didžiausių žmonių brangenybių — 
keturių laisvių, jau dešimtimis tūkstančių Amerikos 
jaunų vyrų savo galvas paguldė, dešimtimis tūkstan
čių naujų karių kapų supilta. Einant karui toliau, sie
kiant visiškos pergalės, daug daugiau aukų pareika
laus, daug daugiau naujų kapų išaugs.

' Auga nauji kryžiai prie karžygių-karių kapų Ame
rikoje, auga jie ir mūsų tėvų krašte Lietuvoje.

Lietuvos okupantai tūkstančiams geriausių lietuvių 
tautos sūnų gyvybę atėmė dėl to, kad jie pasipriešino 
vergijai, dėl to kad jie patys norėjo būti laisvi ir vi
sam kraštui troško laisvės. Draskė Lietuvą pirmieji oku
pantai, drasko ir antrieji. Visas kraštas paverstas lyg 
vienu didžiu kapinynu... Ten skaudūs dejavimai, ten 
ašarų klanai...

Dėl to, jei kurios lietuvės amerikietės motinos sū
nus yra karo fronte arba, jei kurios motinos sūnus jau 
savo galvelę paklojo bekariaudamas prieš diktatūrų 
siaubą, težino ji, kad jo pralietas kraujas eina ir už 
pavergtų, didžiausius vargus kenčiančių Lietuvos žmo
nių išlaisvinimą, už laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos valstybės atstatymą. Neužmirškime, kad visos Lie
tuvos žmonių išsilaisvinimo viltys yra sudėtos Jung
tinių Amerikos Valstybių rankose. Kiekvieno Amerikos 
kario mūšių laukuose pralietas kraujo lašelis yra lyg 
koks neįkainuojamai brangus brilijantas, nušviečiąs ne 
tik Amerikos, bet ir Lietuvos laisvės Ir gerovės ateitį.

Ryt ir poryt mūsų maldos tebūnie pavestos už žuvu
siųjų karių sielas. Tesukelia jos mumyse ir visuose 
krašto gyventojuose ryžtingumo daugiau dirbti ir au
kotis. Tepadaro mus vertais tų, kurie karo frontuose 
grumiasi su priešu, ypač tų, kurie'savo kraują jau pra
liejo. Jų aukščiausio laipsnio auka tepasiekia savo tiks
lo visa pilnuma. Ji teatneša greitesnę pergalę ir pasto
vią, teisingą pasauliui taiką.

Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga, veikianti nuo 1914 
metų, daug gražių darbų nudirbo. Ji tūkstančiams naš
lių ir našlaičių ašaras nušluostė, ligoninę pastatė ir 
daug visokių gailestingumo aktų atliko. Per pastaruo
sius kelerius metus, kaip visi gerai žinome, dideliu įsi-/ 
tempimu ši sąjunga darbuojasi, kad lietuviams sene
liams prieglaudos rūmus pastatyti. Kaip didelis ir sun
kus yra šis darbas, gali pasakyti tik tie, kurie jį dirba.

Bet dirbantieji gali džiaugtis, kad jų gražios pastan
gos nenueina veltui. Tikrai puikiame ūkyje prieglau
dos namas jau yra pastatytas. Reikia tik jo vidų įrengti 
ir ištaisyti. Tam reikalinga kelios dešimtys tūkstančių 
dolerių. Ir kadangi tų sumų sąjunga nebeturi, dėl to ji 
kreipiasi į lietuvių visuomenę, prašydama ateiti į talką 
ir šiuo tarpu duosniau aukoti prieglaudai.

Poryt Šv. Kazimiero kapinėse bus iškilmingos pamal
dos už mirusiųjų sielas. Pamaldų metu ir visą rytą bus 
renkamos aukos lietuvių prieglaudai įrengti. Todėl, bū
kime duosnūs. Be to, tą pačią dieną Vytauto darže 
įvyksta metinis Labdarių Sąjungos piknikas, kurio vi
sas pelnas yra skiriamas tam pačiam tikslui — prieg
laudai. Vieton važiuoti kur kitur, važiuokime į šį, pik
niką, praleiskime pusdienį su labdariais, kad ir tuo bū
du prisidėti prie pagreitinimo įrengti prieglaudą.

Visi pripažįstame, kad senelių prieglauda yra reika
linga. Bet to pripažinimo nepakanka. Reikia dėtis ir 
darbu ir auka, kad Labdarių Sąjunga turėtų galimumų 
greičiau šią įstaigą užbaigti įrengti.

Į talką svarbiam ir naudingam reikalui.

Molotovo nota ir Lietuva
Gegužės 11 d., praneša LKFSB, SSSR užs. reikalų 

komisaras Molotovas išsiuntinėjo visoms vyriausybėms, 
su kuriomis Rusija palaiko diplomatinius santykius, no
tą, kurioje nupasakojami nacių žiaurumai okupuotuose 
Rusijos plotuose. Be kitko, pranešama, kad Baltijos 
kraštuose daugiau kaip 300,000 žmonių mobilizuota for
tifikacijų statymui; prievartos būdu, grasant net pa
korimu, žmonės varomi į “darbo frontą”.

Kad naciai žiaurūs ir visą tą daro, žinome jau tą iš 
seniau, tačiau reikšminga, kad Molotovas savo notoje 
duoda suprasti, jog tie kraštai priklausą Rusijai, net 
juos ir pavadindamas ‘‘Lietuvių ir Latvių Tarybų So
cialistinės Respublikos”, “Baltijos Sovietų Respublikas”. 
SSSR, matyt, nori tęsti imperialistinę carų politiką. No
toje keliamas protestas prieš nacių prievartą, o iš ki
tos pusės Rusija nori pavergti laisvės siekiančias Bal
tijos tautas. Mūsų korespondentas praneša, kad sovietų 
radijas, norėdamas laimėti Baltijos žmonių palankumą 
skelbiąs rusų pažadus laisvę atnešti, o čia — diploma
tijoj — duodama suprasti apie naują Lietuvos prijun
gimą. Lietuva nenori nei nacių, nei bolševikų okupaci
jos, o siekia pilnos nepriklausomybės, kurią ir -Rusija 
nevienoje sutartyje Lietuvai yra garantavusi ir savo 
tarptautinių įsipareigojimų neturi laužyti.

Gera žinia
Prieš pora dienų kalbėjo per radiją į prancūzų tau

tą “kovojančių prancūzų” vadas gen. Charles De Gaulle. 
Jis pranešė smagią žinią, kad tautos jėgos netrukus 
bus sujungtos ir Prancūzija išlaisvinta.

Gen. De Gaulle susitiks mieste Algiers su gen. Gi- 
raud, Šiaurės Afrikos administracijos vadu. Šiam jų 
susitikimui priduodama labai daug reikšmės. Neabe
jojama, kad visi ligšiol buvusieji nesutikimai tarp tų 
dviejų vyrų bus išlyginti ir šiomis dienomis bus su
darytas bendras frontas prancūzų tautos laisvinimo 
darbui. • ,

SPAUDOS APŽVALGA
Italijos salos

Po pergalės Afrikoje, jungtinių tautų lakūnai suin
tensyvino Italijos salų puolimus. Viena iš tų salų Pan- 
telleria buvo bombarduojama per devynias dienas, ši 
eala jau nebeginama, nes nebeiškyla italų lėktuvai pa
stoti -kelią amerikiečių ir anglų bombonešiams. Visi Si
cilijos uostai su žeme yra sulyginami. Cogliari, Sardi- 
nijos sostinė, tiek daužoma, kad jau visi civiliniai gy
ventojai iš ten yra iškraustyti. Nors, sakoma, italų sa
los labai stipriai buvo apginkluoto?, tačiau jos nepa
jėgs atlaikyti didelio jungtinių tautų spaudimo. Užkab
davę šias salas santarvininkai, turės gerų pozicijų, iš 
kurių galės didesniu efektingumu pulti pačią Italiją. 
Reikia manyti, kad tai privers Italiją greičiau išsitrauk
ti, iš karo — pasiduoti. Tuo būdu išgelbėtų istoriškas 
Ir meniškas brangenybes, kuriomis yra nusėtas visas 
itahj kraštas.

Kominternas ir GPU
Rašydamos apie Anglijos darbo partiją sąryšy su 

Kominterno likvidavimu, Naujienos tarp kitų dalykų 
pastebi ir apie tai, kad, jei Stalinas būtų tikrai norėjęs 
pasitarnauti darbininkų vienybei pasaulyje, tai jisai 
būtų uždaręs Kominterno skyrius, t. y. komunistų par
tijas.

“Bet komunistų partijų Stalinas neuždarė, o tik 
jas “paliuoaavo” nuo Kominterno centro — nuo to 
centro, kuris jau seniai buvo virtęs negyvu šešėliu.

“Komunistų partijos svetimose šalyse yra po už
sienio reikalų komisariato ir GPU kontrole, šitos įstai
gos turi slaptus agentus užsienyje ir jie diriguoja 
komunistų partijoms. O šitų agentų Stalinas nepaša
lino. Jisai likvidavo tiktai fiktyvį (įsivaizduotą) Ko
minterno centrą, o tikrąjį jo kūną paliko”.
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PIRMOJI PAGALBA SAVO D RAUGUI ATTU UŽPUOLIMU

•'Draugas” Acme pbou

Nešą sužeistą draugą į komandos postą, Attu saloje. Tai yra pirmoji fotografija iš
leista, k$i’Amerikos jėgos užpuolė Attu salą. Vaizdas rodo šiurkščią žemę, iš kur japo
nai snipęriai šaudo iš viršutinės rūko linijos.
....^0 B? ------------------------------------------------------

VALANDĖLEI
Kai žinai, kad priešas ne

silaiko ’pąprastų žmonišku
mo principų, nereik perdaug 
stebėtis, jei žvėriškai pasi
elgs. To pavyzdys, kada ja
ponų povandeninis laivas nu
skandino Raudonojo Kry
žiaus laivą vežantį sužeis
tuosius Australijon.

Japonai iš savo priešų rei
kalauja laikytis žmoniškų ka 
no taisyklių. Bet jie leidžia 
sau žvėries prigimties laiky
tis. ' '

Garsieji plėšikai, paneig
dami va i d ž i o s įstatymus, 
skriaudžia piliečius, plėšia 
jų turtą. Pakliuvę į polici
jos nagus šaukiasi vaistys 
bes įstatymų, kad juos ap
saugotų. Samdo gudrius ad
vokatus, kurie jiems suran
da' prielankų įstatymą. .

Slepiasi žmogaus pažeisto
je prigimtyje ši silpnybė — 
kas man gerai, visiems pri
valo būti gera, tiesa, leisti
na, bet sąlyginiai: aš vienas 
tegaliu apie tai spręsti; tu 
ar kas kitas, už mane netu
ri teisės kalbėti ar mąstyti, 
kas labiau tinka artimo mei
lei palaikyti.

PIRKITE KARO BONUS!

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Vaikutis seniai t ė m i j o, 
kad tėvas po vakarienės už
sikūręs pypkę eu didžiausiu 
pasigardžiavimu rūko ir laik 
raštį skaito. Jam rodėsi, kad 
šis tėvo veiksmas yra vyriš
kumo pažymys.

Vieną vakarą, kai tėvas 
nuėjęs į skiepą kaimynui su
rasti reikalingą įrankį, pa
liko rūkstančią pypkę, vai
kas galėjo išbandyti, ar jis 
jau vyras. Truktelėjo iš pyp
kės ir; susyk viskas akyse? 
PaMiM$J^Nors riegar-

REAL ESTATE — FOR SALE

MAftQUETTB PARKE parsiduoda 
mūrinis namas, 2 fletų po 6 kamba
rius; 37 pėdų lotas; stokeris. Ran
dasi adresu 6453 So. Washtenaw 
Avė. Mainys ant cottage ar bųngą- 
low. Atsišaukite—3210 S. HALSTED 
S'i’ L. V. SIRUS. tel. CALUMET 
1786.
PARSIDUODA mūrinis namas 4 fle
tų — 2 po 6 ir 2 po 4 kambarius. 
Parsiduoda pigiai. Turi išdalinti tur
tą. J 3 dalis. Randasi adresu 3319 
So. Lowe Avė. Atsišaifkite—3210 S. 
HALSTED ST.. L. V. SIRUS, tel.: 
CALUMET 1786.

— TIKRI BAKGENAI —
Mūrinis namas, 2 fletų po 6 kamba
rius, arti 68th ir S. Rockwell St. 
Mūrinis namas, 2 fletų po 5 kamba
rius, prie 70th ir S. Talman Avė.
6 kambarių mūro bungalow prie 
71st ir S. Talman Avė. 5 fletai ir a 
Storai mūriniam name, įrengtas sto
keris, 2 karams garadžius. Randasi 
prie 71st St/ netoli Marųųette Parko, 

^platesnių informacijų kreipki
tės - S' 
ST.
1786,

s«kaž

VV*. Šiltus," rtel.
H.. jHALSTED• ■*» --------’ALUMET

du, 'ST w5BT,Saar»d»
kių taisyklių — gera daryk, 
gražiai gyvenk, bet nema
nyk ar nelauk, kad visi šven
tai ir dorai gyventų, tada 
mažiau širdį skaudės jeigu 
artimas blogai pasielgs su 
tavimi ar su tavo turtais.

A.B.C.J

esąs vyras.

Japonai, norėdami pasiro
dyti galingi, pajėgas bando 
ant belaisvių, ligonių, mote
rų bei vaikų. Dvasiniame gy
venime irgi randame, kad 
piktoji dvasia nesilaiko jo-

1

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYRIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnitųre Kompani
jai. Jie PER.
DIRBS ir pa
darys ji kaip/
NAUJA savo’ 
dirbtuvėj. Di-_ 
delis pasirin-’ 
kinus visokių 
spalvų apdan* 
žalų.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760
, ROZALIJA 

BELSKIENE *

(Roso BelsUy), tėvų pa v. Ter- 
lockis, kuri gyveno 1815 So.z 
Union Avė., mirė geg. 27 <1.. 
1843 m., 3:45 vai. popiet, su
laukus pusės amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, Raseinių 
apskr., .Kražių parap.. Pabūt- 
kalnių kaimo. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylima vyrų Aleksandrų, duk
terį Marijonų Frlak Ir lentų 
Era/, k: du sOnua: Kazimierų, 
kuris yra leitenantas USA Air 
Corps Ir Jonų Ir Jo Seimų, bro
lio sūnų Antanų TerleekJ ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų. (

Priklausė prie 8LA.
Kūnas pašarvotas Skudo kop

lyčioje, 718 West 18th Ht.
Laidotuvės {vyks antradieni, 

birelio 1 d., 8 vai, ryte IS
Hkudrt koplyčios kūnas bus nu
lydėtas | Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčių, o po pamaldų lal- 
dotuvčs fiv. Kazimiero kapi
nėse.

Visi giminės, draugei Ir pa
žįstami a. a. Rozalijos Bols- 
klenės, esate praSoml atvykti 
| Šermenis Ir dalyvauti laido
tuvėse sutelkiant paskutini pa
tarnavimų.

Nuliūdę; Vyras, Duktė, Žen
tas, Sūnal. Marti, Brolio Sū
nus ir Oimtnės.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

$310 WMT ROO8BVEUT ROAD

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. UUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinei 
Maldos, Svenčiausioe Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Ave„ Chicago, III.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
vykdinti kokį darbą. Jūsų 
geros širdies dosnumas pa
darė, kad daug didelių dar- Į 
bų iki šiol yra nuveikta. Sei
mo metu susilaukėme daug 
stambių aukų iš tų, kurie! 
įstojo amžinais nariais ir iš 

avienių, kurie savo giliu gc- 
raširdingumu sudėjo aukų 
kilniems tikslams.

Be to, nuoširdžiai dėkoja- Į 
me visiems, kurie užjautė e 
seselių vargingą gyvenimą 
tolimoj Argentinoj Ir sude- j 
jote aukų, kurios palengvins 
joms pakelti kasdieninius 
vargus. Gavusios jūsų sudė
tas aukas džiaugsis ir dėkos 
Dievui už jūsų dosnumą ir

seimo dalyviams ir 
aukotojams

Gražu, kaip vasaros anks
ty rytą deimanto spalvomii 
tvyksi saulės spindulių nu 
šviesta rasa. Bet kur kas 
gražiau, kaip žmogus išreiš 
kia savo dvasinį, tyrą sielos 
gyvenimą, garbingais pas; 
aukojimo darbais. Toks ta! 
neapsakomai gražus, įspūdir 
gas vaizdas susidarė, sekma 
dienį, gegužės 23 dieną, ka 
da seimo dalyviai susirinkę 
susipažinti ir pasitarti apk 
6v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų organizacijos veiki- prašys dangiškąjį Tėvą jums-r 
mą, Visų dalyvių veiduose tinkamai atlyginti, 
ir akyse buvo kas tokio ne-1
paprasto, didingo, viliojau- Baigdamos gražųjį gegv.- 
čio. Rodos, daigiau nieko ne- Ž8S mSnes* ir vainikuodamos 
nori, vien tik su jais būti,!Mari«’ mūsų dangiškąją Mo 
kalbėti, dirbti. Ištikrųjų, su- tin«’ Pavesime Josios «rda»i 
Šliaukus tokio nuoširdumo j jus lr Jii8ų viaų reikalus, rū- 
ir palankumo tenka džiaug-.pe34iua’ gydimo vargus ir

tis ir dėkoti Aukščiausiajam 
už begalines malones ir pa
laimą.

Iš širdies dėkojame vi
siems gerb. klebonams už 
nuoširdų ir malonų pritari
mą, prisidėjimą ir paramą. 
Ačiū klebonams, kurie atsi
lankėte ir pateikėte gražių 
minčių ir pridavėte entuziaz
mo tolimesniam veikimui.

Jums brangios rėmėjos- 
rėmėjai, tariame širdingą 
“dėkui”. Jūs užsibrėžusios ! 
sau tikslu dirbti... dirbti... ir

sunkenybes ir maldausime, 
kad Savo gailestingomis aki
mis pažvelgtų į jūsų artimo 
meile degančias širdis ir iš
prašytų jums iš Savo dieviš
kojo Sūnaus malonių gau
sumą.

Šv. Kazimiero Seserys

VĖL LAISVI KOVAI Legionierių privatus 
j vakaras

Gegužės 23 d. įvyko Da
riaus Girėno posto narių pri- 
\atus vakaras. Susirinko ne 

t tik nariai, bet ir jų šeimos. 
Visos vaišės buvo dykai. 
Nors gausingas buvo susi
rinkimas, bet komitetas ir 
valdyba rūpestingai visus 

j vaišino.

I J Dariaus Girėno posto su- 
! ai ink'mus atsilanko papras
tai apie 60 narių, bet šį va 
karą veik visi dalyvavo. Dau 
gelis tiktai klausinėjo: kur 

r*, '‘oisėjas Zūris ir adv, 
Olis, kurių nebuvo. Gal, svai 
aioa priežastys juos sulaikė

Lietuvių tarpe buvo pr: 
dėta ruošti ristynės. Dabar 
jos nutrauktos, nes visiems 
rūpi piknikai, išvažiavimai 
Bet ir piknikams oras šal
tas. Kai kas sako, kad toks 
dabar pasaulis, toks ir oras: 
šaltas, neramusj nepastovus.

Narys

MYKOLO DAGIO 
ATMINIMAS“Draugas” Acme photo

Amerikiečiai karo belaisviai (viršutinis vaizdas, kurie i jau prabėjo aštuoni me- 
buvo išgelbėti, kai italų laivas rengės palikti Tunis. Ir že- tai kai peraiakyrė Mykolas 
mutinis paveikslas rodo rusus belaisvius, kurie buvo na- Dagis su šuo pasauliu> su 
cių atgabenti į Tunisijos darbo kempę. Belaisviai buvo
išlaisvinti, kai britų armija užėmė Tunis.

Radijo siųstuvas
London. — Nešiojamas 

radijo siųstuvas buvo išmes
tas iš britų lėktuvo devynio
likai asmenų, kūne išliko 

laivo

Pašventintas seserų Kas girdėti 
namas ir koplyčia Waukegane

be peratojimo dirbti. Jūs iš »«t»P«Juoto
vo pasiaukojimu ir jėgomis 4iaurSs Atlant,ke. Pirmas 
bendrai dirbdamos nešat be- i^8’ kad toks aParaUs’ 
galinės naudos. Tegu ir a?1"“18 turi tok> didi kaiP na- 
teityje šviesūs ir kilnūs dar- mu08e
bai puošia jūsų, gerosios rė-!buv° Paa8“d°t»8 ižsigelbėji- 

mui. Kai tik radijo siųstu
vas buvo išmestas, vyrai

mėjos-rėmėjai, idėjinį gyve
nimo kelią, o Aukščiausiojo
palaima telydi jus šios že.Į‘“°3»u 8mė sukti rukeną ir 
mes vargingu taku pas am- 8^8 įrankis

žinosios laimės Davėją — 
mūsų mylimą Išganytoją.

Ačiū visoms draugijoms 
ir sodalicijoms už atsiunti
mą delegatų-delegačių ir su
teiktas aukas.

Jums, malonūs mūsų prie- 
teliai ir geradariai, reiškia
me gilų dėkingumą. Jūs sa
vo aukomis nuolatos remia i Kur neįeina saulės s v ir 
te mūsų reikalus. Mums ir i sa, ten dažnai lankosi gj 
rėmėjoms ypatingai malonu dytojas. (Prancūzų priežt

Los Angeles, Galit. — Ge
gužės 23 d. čia įvyko seselių

(Atkelta iš 3 pusi. 
buvo labai darbšti mergaitė,
visados veikė kiekvienam pa
rengime draugysčių ir para
pijos. Neatsisakė nuo darbo, 
kas tik ją paprašė. Linkime

Pranciškiečių namo ir kop
lyčios pašventinimas, kurį 
atliko pats Los Angeles ar-

T?-““?' ““ j kivyskupas. Pamoksle ta. pro J4* ««
malti dezute kavai,1 . .. j-ai kuo greičiausiai pasveik-ga ganytojas ragino lietu- J s

vius prie uolesnio darbštų 
mo, vienybės, kad tuomi pa 
kėlus savo tautos vardą.

automatiškai 
siuntė SOS signalus.

Visa, kas padaro žmogų 
geru krikščioniu, padaro jį 
ir geru piliečiu. (Webster).

, Nieko nėra, kas galėtų su 
laikyti žmogų, didvyriškai 
pasiryžusį ką nors didingo 
nuveikti.

Iškilmėse dalyvavo ir sve
timų kunigų, kurie prijau- 
čia lietuviams. Buvo daug ii 
paprastų žmonių svetimtau 
čių, o lietuvių buvo atvyku 
šių net iš Long Beach, Caiif. 
Be to, gal, dėl “ciekavas- 
ties” atvyko ir tokių, kurie 
čia labai retai pasirodo.

Namas ir Koplytėlė buvo 
grašiai išpuošti ir pavysdin- 

' gai sutvarkyti. Ola reikėjo

ti.

savo šeimyna, giminėmis, 
draugais ir pažįstamais. 

į Mykolas Dagis dirbo 
• Swift and Cumpany ir ten 
sutiko nelaimę ir buvo sun
kiai sužeistas, gegužės 10 d., 
1935 m. Ligoninėje išgulėjo 
virš trijų savaičių, kentėda
mas didehus skausmus, ir 
birželio 3 d. mirė. Gyveno 
šiuo adresu: 2902 West Per- 
shing Road. «

Paliko dideliame nuliūdi
me žmoną Amelia; dukteris 
— Lucillę, Kastanciją, Elž
bietą -ir Albiną; sūnų Alber
tą ir brolį Kaizmierą.

Našlė Mrs. Ameba Dagis 
yra darbšti veikėja lietuviš- 

organizacijose ir pri-

Vestuvlų varpai gegužės 
22 d. skambėjo Šv. Baltra
miejaus bažnyčioj, kai kieb. 
kun. Čužauskas sumainė Jo
no Bakšio ir Ievos Krame:J koše
žiedelius. Pabroliais ir pa- guli prie Draugystės Palai- 
mergėmis buvo sesuo jauno-Į mintos Lietuvos, Teisybės 
ja Valerija (pirmoji pamer- i Mylėtojų, šventos Onos ir 
gė), o jaunojo pusbrolis Ka- Amerikos Lietuvių Piliečių
gimieras Bakšis (pirmutinis 
pabrolis), kitos pamergės: 
Francis Goldsmith, R u t h 
Kramer, Anelė ir Elena, Bak-

Klubo.
Duktė Lucille yra žymi 

veikėja lietuvių tarpe, ji yra 
kelių organizacijų valdybo
se. Ežbieta ir Albertas yra

darbuotis', nes jaučiame už 
savęs taip galingą lietuvių 
geradarių armiją, be kurių

dis).
Uždaryk langą saulei, o

■bi®, o pabroliais: Edvvard
netiktai darbo,bet Ir. konto. Orl°w,ki' Martin, Geo.l Keistučio choro nariai, 
kad kiekvienas daiktas bū- Sides ir st*nley Jersa. j Kastancija yra vedus, gy-

atidarysi duris gydytojui
, tų savo vietoje. Garbė uš tai

paramos būtų neįmanoma j (Itaų posakis).
t*

f
A. A A.

JURGIS M. DORIN
Gyveno 2145 W. 24 St.

Mirė geg. 2b o., 1543, 1:20
vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Su
valkų apakr., Punsko parap., 
Ožkinių katino

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Eleną (po tėvais Gurc- 
kiutė), dukter) Oną, 2 sūnus 
Petrą lr Juozapą, marčią Kath- 
lyn tr keturis anūkus, broli 
Bernard Vahrlnską Ir Seimą ir 
daug kitų giminių, draugų, ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotus Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
blrž. 1 d., Ift koplyčios 8:30,
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal- 
dos už velionio sielą. Po pa
maldų Irus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoftirdžtal kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti žlose laidotuvėse. '

Nuliūdę MotMU, Duktė, sa
itai. Marti, Anūkai, Broiiit Ir 
Giminės.

Ijaldotuvlų Direktoriai Ia- 
ehaalcz tr Būnat. Tel, Canal 
2615.

Vienų M?tų Mirlie? 
Sukaktuvės

ONA
GRAKAUSKIENE

jau sukako vieni rpetat, kai 
negailestinga mirtis atskyrė (S 
mūsų tarpo mylimą dukterį lrsoserj.

Netekome savo mylimos geg. 
29 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiaul. bet mes 
los niekados , negalėsime už
mirkti. l.al gailestingas Dievus 
sutelkia Jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasižallnlmą iž mūsų tar
po. užpražėrue gedulngas fiv. 
Mišias, kurios buvo atlaikytos 
žią savaitę. Av. Kryžiaus pa 
rapijos bažnyčioje.

Aluoml norime (Atarti nuošir
dų ačiū giminėms tr prloto- 
tams Ir visiems, kurie atsilan
kė į sukaktuvių gedulingas žv. 
Mlžtas tr kartu su mumis pa
simeldė už sielą a. a. Onos 
Grakauskienės.

NtiIlOdę
Motina. ft-olla.
AvogerK, Avognrka Ir J«l 
lemtos.

Po visam buvo suruošts.
1 trumpa programa iš- gies
mių dainų. Be kitų, dainavo 
ir U. S. kario uniformoje 
korp. Jurgelis, kuris nekar
tą jau yra mus žavėjęs savo 
dainomis. Arkivyskupas pa 
gyrė jį ir seseris už progra
mą ir šaunų jos išpildymą.

Los Angeles lietuviams to
ji diena ir visos iškilmės bu
vo svarbi. Sakau svarbi, nes 
tikrai stebėtina, kad tokiam 
krašte, kur lietuvių tiktai 
saujelė, tokie dalykai pajėg 
ta įvykdyti. Kas kita būtų, 
jei visi lietuviai čia dėtus 
prie kilnaus veikimo. Bet 
kur tau. Daugelis yra tokių, 
kurie prilygsta vėiiui — vi
suomet eina atbulai. Tikrie
siems lietuviams dėlto rei
kia Labai daug pasišvęsti 
kad nugalėjus įvairias kllū

Po šv. Mišių visa veselė vena su savo vyru Juozapu 
pas jaunosios tėvelius valgė G°rski, irgi Brighton parke, 
pusryčius, o vakare jaunojo1 Albertas ir Alb na yra 
tėveliai pas save buvo su- dvynukai ir birželio mėnesį
prašę daug draugų ir pažįs
tamų ir šaunią vakarienę ic 
kėlė. M. Z.

Nuoširdus ačiū
Komisija ir valdyba Šv. 

Teresės Altoriaus Puošimo 
draugystės visiems, kurie 
atsilankė į vakarą gegužės 
23 d., Lietuvių Auditorijoj, 
taip pat visoms narėms, ku
rios taip gražiai pasidarba
vo tikietų platinime ir da: 
aukojo daiktų vaiiėms.

ši draugija dar jauna, pui
kiai darbuojasi parapijos rei 
kalais.

katalikams čia vykdyti sa
vo idealus.

Visagali, laimink visus sa- 
tis. Seserų įsikūrimas, tiki- vo vaikus, kurie dirba Tavo 
mosi, daug padės lietuviams garbei. Žemaičių Jonas

sueina 8 metai kai Mykolas 
Dagįs paliko visus savo vai
kučius ir žmoną Sunku AllikOS IIUpeNIOS 
jiems buvo byventi vie-1 r
niems. Kad ir jucs vis matai LONDONAS, geg. 28. — 
besišypsant, bet žmona ne- Romos per radiją italų 
pamiršo savo vyro, o vaikai komentatorius pareiškia, 
savo tėvo, ir nieks nežino kad Italija tik tada sutiks 
kokius skausmus širdis sle- j taikintis su sąjungininkais, 

kai jai bus pažadėta grąžin
ti Afrikos imperiją.

pia po šypsena.

Už Mykolo Dagio 
ketvirtadienį, 8 vai.

sielą
ryto

nori savo

“Tos Afrikoj teritorijos 
yra italų krauju užkariauiO3 
ir nieku kitu nepakeičiamos” 

s os St. Jo.eph ir St. Anne’s sako komentatorius 
bažnyčioj, prie 38th PI. ir

bus atlaikytos šventos Mi-

>alifornia avė. PERSKAITĘ] “DRAUGĄ’

Afyda Lietuv ams!

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių,

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa- 
• sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.

Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 
gyvenate ir už 200 mylių, Kainos žemos. Krautuve 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSfPH F. BUDRIU, Incorporated
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymūs Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

baigia Kelly High School 
mokyklą. Albertas jau turės 
classifiiation dėl kariuome-, 
nės, kuris užsibaigs birželio 
1 d. Gal už kokio mėnesio 
po to reikės jam išeiti į ka
riuomenę.

Ketvirtadienį, birželio įT d.

TxTRA? EXTRAl

'L

-
&

Permainytas 

vardas tr
adresas

LįetUVtAkss
Žydukas

REMKITESENA
LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTE R, sav.

MONARUH LIQUOR
3529 8o Halsted St.

Phone YARDS 8054

DARGI iTLf
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, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstlnlų Pa
ranką, Draperles, Grindų Paklojlmus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-26 SO. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778
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DIDYSIS PIKNIKAS LIETUVIU SENELIU PRIEGLAUDOS NAUDAI!!
-Rengia m a s -

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS
VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos Gatvės ... tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.

Pirmadieni, (Mirusių Atminimo Dieną) Geg. 31, 1943 1
Restorane nei mėsos nei kitokių valgių nepritrūks. Bus 
gėrymai, dainos, šokiai ir visokie įvairumai visiems. 
Pradžia: 12 vgl. Įžanga: dykai. Gera orkestrą šokiams! i

Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių senelių prieglaudą ! (•)
Mirusių Atminimo Dieną vykstantieji rytą į Švento Kazimiero kapines, savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Darže visiškai dykai.) $

IŠ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
Pramoga pavyko

Šv. Kazimiero Akademijos 
lėmėjų 22 skyr. buvo suruo- 
šęs pramogą (bunco party) 
vietos seselių ir vienuolyno 
naudai. Žmonių atsilankė pu
sėtinas būrelis. B. Yuraitie- 
nė pramogai paaukojo gra
žiai išsiuvinėtus ir išnertus 
užvalkalus (pillow slips), ku 
rie laimės būdu davė gražaus 
pelno. Juos laimėjo F. Li- 
bauskienė.

Ačiū visiems prieteliams, 
kurie tik kokiu būdu prisi
dėjo prie pasisekimo tos pra
mogos.

Į karą

Kaip ir kitur, taip ir mū
sų kolonijoj daugelis moti
nų liūdi išleidusius savo 
brangius sūnus į karą. Ir 
tikrai. Augini, vargsti, auk
lėji. Jaunuolis nespėjo sužy
dėti, štai, šaukiamas į karą, 
kur liejamas kraujas, naiki
namos gyvybės.

Pastaruoju laiku iš mūs 
kolonijos į karą pašaukti 
Paulauskų sūnus Aleksas. 
Vaičiūnų sūnus Aleksas ir 
Mailių sūnus Chris.

Duok Dieve, jiems laimin
gai sugrįžti pas savuosius. 

Džiaugiasi

Šiomis dienomis džiaugia 
si šeimos Aukškalnių, Biliū
nų ir Atkočaičių. Jų sūnus 
buvo parvykę iš kariuome
nės į svečius. Aukškalnio 
sūnus Frank — iš Pietų A- 
menkos, o Atkočaičių Juo
zas — neteko .sužinoti vie
tos. Tėvams ir visiems drau
gams, pažįstamiems buvo be 
galo malonu su jais pasima
tyti, pasikalbėti.

Gražiai atstovauta 
mūs kolonija

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos seime iš 
Gary 22 sk. buvo trys at
stovės: pirm. E. šerkšnienė, 
Uršulė Budvitienė ir Barbo
ra Yuraitienė. Visos džiau
giasi turėjusios progos daly
vauti tokiam gražiam Chi
cago ir apylinkės lietuvių 
susirinkime. Be atstovių, sei
me matėsi ir daugiau garie- 
čių: šimkai su dukrele Te
rese, kleb. kun. J. Martis, 
Marcelė Benzinienė, Kaz. Na 
kutis, S. Brazauskis ir k.

Dabar lauksim sidabrinio 
25 metų seimo ir stengsimės 
pravesti šio seimo priimtas 
rezoliucijas, Dieve, padėk ta- 
me ne tik Gary 22 skyriui,

bet ir visiems skyriams ki
tose lietuvių kolonijose. 

Sveiksta

Šv. Rožančiaus draugystės 
narė Ona Petraitienė jau pra 
dėjo sveikti. Linksma tai ži
nia visiems, nes ji dedasi 
prie kiekvieno kilnaus dar
bo. Štai, dar ligonis būda
ma, o jau įsirašė į ARD 22 
skyrių. Linkime jai kuo grei
čiausiai visiškai pasveikti.

Elzbieta Vašeikienė, kita 
ARD 22 skyr. narė, taip pat 
sveiksta. Skaitytoja

Padėkos pareiškimas
šiuo noriu išreikšti nuo

širdų dėkingumą visiems ma 
no prieteliiams ir draugams, 
iš kurių patyriau užuojau
tos mano ligoje ir nelaimė
je, nes kovo 24 man ir ma
no dukrelei Elzbietukei rei
kėjo atsidurti ligoninėj.

Pirmiausiai dėkui O. Bra
zauskienei už globojimą ma
no likusių vaikučių ir prie
žiūrą namo; Barb. Rutelio- 
nienei už šv. Mišių /auką, gė
les ir brangias dovanas ir 
visokeriopą pagalbą; Petrai
čių šeimoms už aplankymą 
ir dovanas; Mrs. Frank Mas- 
8ai už ypatingą patarnavi
mą ir priežiūrą; Pruzin už 
nuvežimą ir parvežimą iš li
goninės; Valiams ir Klimai- 
čių šeimoms už lankymą ir 
Velykų dovanas; vietos se
selėms už aplankymą ir mo
kyklos vaikučiams už dova
nėles ir gėles mano dukre
lei Birutei; klebonui kun. J. 
Marčiui už atlankymą; mies
to majorui ir kitiems virši
ninkams už aplankymą ligo
ninėje; šv. Marijos ligoninės 
seserims už aplankymą, do
vanėles ir maldas; šv. Ka
zimiero seserims ir motinai 
M. Juozapai už maldas ir

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicagos žinutės

Piknikas pavyko
Geg. 23 d. parapijos pik

nikas, nežiūrint prasto oro, 
pavyko. Parapijonų, roselan- 
diečių ir svečių iš kitų para
pijų suvažiavo skaitlingai. 
Pelno parapijai liks virš $1,- 
300.

Kleb. kun. V. Černauskas 
dėkoja visiems par*apijo- 
nams, komitetui, darbinin- 
kams-ėms, dovanų aukoto
jams, bičiuliams roselandie- 
čiams, brightonparkiečiams, 
svečiams iš kitų parapijų; 
kun. P. Cinikui, MIC., kun. 
Barauskui, kun. J. Paškaus- 
kui ir kitiems dvasiškiams, 
šeimininkei B. Vasiliauskie
nei ir visoms gelbėtojoms, 
biznieriams; žodžiu, visiems, 
kas tik kokiu būdu prisidėjo 
prie pavykimo pikniko.

Parapijos piknike tris L. 
S. War Bonds po $25.00 lai 
mėjo: Mr. Przekwas, Martin 
kus ir Alspach.

Progresuojame. — Para
pijonai džiaugiasi parapijos 
progresu ir pavyzdinga tvar 
ka. Dar tik du metai, kaip 
kun. V. Černauskas klebo
nauja, o jau sugebėjo atmo
kėti virš $8,000.00 skolos. 
Dabar beliko $22,000.00. Ar
timoj ateityje žada vėl at
mokėti dalį skolos.

Dieve duok klebonui svei
katos, kad ir toliau suma
niai tvarkytų parapijos rei 
kalus.

Parapijos veikimas. — Po 
pavasarinio pikniko jau vėl

užuojautos laišką; Moterų 
Są-gos 61 kuopai už užuo
jautą. Prašau Dievo visiems 
atlyginti savo malonėmis.

Ant. Nenienė

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite ažsltikrlntl nno agnies namas, baldas, satomobillas, 
sr šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei ištl- 
kns, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL S208 
GENERALLAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERLAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMENS INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETT8 FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

daroma planai tolimesniam 
parapijos veikimui. Štai, šv. 
Teresės Sodalicija rengs pik
niką liepos mėnesį parapijos 
sode. Rugp. mėn. pikniką 
rengs Šv. Vardo dr-ja. Pas
kutinis parapijos rudeninis 
piknikas įvyks rūgs. 19 d., 
Vytauto parke.

Mokslo metų užbaigimas. 
—Graži programa mokslo 
metui baigti bus birželio 13 
d., 4 vai. popiet, parapijos 
salėj. Programą išpildys mo
kyklos vaikučiai. Tikietai po 
40c. Tikietų galima įsigyti 
nuo mokyklos mokinių.

Laimingos kelionės! Atei
nančią savaitę išvyks į Dė
dės Šamo kariuomenę Pran
ciškus Judvitis. Prieš išvyk
damas į karą, šią savaitę iš
važiavo į Pittsbūrgh, Pa., at
sisveikinti savo sesutę Sta

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale liquor 
įstaiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavernama. 
Užsakymai Išvežiojami 

Sekančią Dieną. 
Valandos: 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna Šeštadienį

nislavą Šv. Pranciškaus aka-1 
demijoj.

j
Ačiū už dovanas, šv. Juo

zapo parapijonai begalo yra 
dėkingi Cernauskienei, kle
bono mamytei, už brangų 
rankdarbį, aukotą parapijos 
piknikui. Taipgi ačiū Palda- 
vičienei irgi už dovaną, o 
Maslaw ir Navickienei už uo
lų pasidarbavimą tikietų pla 
tinime. Tai mūsų pasišven- 
tusios viešnios ir aukotojos.

Įsigijo nuosavą namą. P. 
P. Perveneckiai, pavyzdingi 
parapijonai, įsigijo puikų na 
mą Burnside kolonijoje. Se
niau jie turėjo biznį. Išėję 
iš bizpio nori pailsėti. Rap.

Chicagoj lankėsi vidaus 
reikalų sekretorius H. L. Ic- 
kes. Jis peikia planus statyti 
airportą ežere. Sako, toks 
airportas Chicagos miesto 
frontą suterštų.

FRANK VtZGARD, Sav.

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

Tel. REPublIc 1538—9

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gera ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kuri užvardi
no NBCTAR. Sis Alus vra pagamintas 11 Importuotų 
pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBIJTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Svarbus L Vyčiu 
Chicago apskrities 
susirinkimas

Rytoj, gegužės 30 d., 2 
vai. popiet, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapi
jos mokykloje, Brighton Par 
ke, kviečiami atsilankyti vi
sų kuopų atstovai, vyčiai vei

kėjai ir veteranai. Susirin
kimas bus begalo svarbus. 
Artinasi K of L Day (lie
pos 5 d.). Šiame susirinki
me bus apsvarstyti planai ir 
pradėtos pastangos, kad tra
dicinė Chicago vyčių diena 
ir šįmet kuo geriausiai pasi
sektų. Taigi, kviečiami atsi
lankyti visi, kam rūpi ši or
ganizacija ir jos palaikymas.

Vytis

X

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

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet
J?

(PMisumš

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan-
IR MATERIOLAS d4- bet paveskite mums juos perdirb- 

' Pirui! t* mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
PILNAI Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

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

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

ARCHER AVEHUE FURNIIURE CO.
ą «»;. Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės— mūsų Specialybė.

Labai geros rilSies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai paraklnoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ftlAKDIENJ

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
£

< i '



t

Šefitadienie, geg. 29 d., 19A‘ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

1$ LIETUVIŲ KOMITETO DEL S. A. V. 
PERGALES FRONTO VEIKLOS

• Komitetas veikia, Karo 
V Bonų pardavinėjimas varo

mas sparčiai. Be bonų plati
nimo, rengiamasi prie tarp
tautinio “Pageant”, kuris į- 
vyks birželio 20 d., Medinah 
Temple salėj, 14 E. Ohio St. 
Ten bus atstovaujama virs 
30 tautų, jų tarpe ir lietu
viai. Lietuvių programos da- 

i lį išpildys komp. A. Pocius 
su mergaičių grupe. Viena 
jų bus skaitoma kaipo lie
tuvaitė gražuolė ir vadovaus

Vedybinės sukaktuvės 
J. ir B. Dauniu, iš 
Cicero, III. '

Gegužės 26 dieną sukako 
30 metų kai Juozapas ir 
Barbara Daunis, Dievo Ap- 
veizdos bažnyčioj, prisiekė 
viens kitą mylėti ir gerbti 
amžinai, gal ir tada pagal
vojo apie 25, 30 ir 50 metų 
sukaktuves.

Trisdešimt metų jau išgy
veno gražų šeimynišką gy
venimą.

Išaugino du piliečius. 
Dukrelę Marijoną, kuri dir
ba Keistučio Spulkoj, Brid- 
geporte, yra susipratusi jau
nuolė ir raštininkė K. of L., 
Ciceros kuopos. Sūnus An
tanas dabar tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje ir ran 
dasi Camp Fort Brady, Mi- 
chigan.

Juozapas Daunis yra na
rys Palaimintos Lietuvos 
Draugijos^ o jo žmpną_ Bar-

grupei. Bilietai į parodą gau 
narni lietuviškose bendrovė
se — spulkose su kiekvienu 
perkamu karo bonu. Tad lie
tuviai įsigykite bilietus pirk
dami bonus ir dalyvaudami 
parodoje, atstovaukite gra
žiai savo tautą.

Tenka priminti ir tai, kad 
Prekybos Buto auditorius J. 
Varkala gražiai pagarsino 
lietuvių vardą iš radio tele- 
vision W.9X.D.K. stoties, pri 
mindamas keletą bruožų iš 
istorijos ir kaip dabartinia
me kare lietuviai savo krau
ju ir pinigais dedasi prie 
karo laimėjimo.

Pagal Vargios pranešimų, 
lietuviai organizuotai už du 
su virš milionus išpirko ka
ro bonų. Gi dirbtuvėse, jo 
pranešimu ir Treasury De
partamento patvirtinimu, lie 
tuviai per vienus metus lai-, 
ko išpirko bonų už $6,000,-

RADIO
Budriko nedėlinė radio 

programa iš WCFL, 1000 k., 
j stoties nedėlios vakare bus 
9-tą valandą, Chicagos lai
ku.

Dalyvaus merginų išlavin
tas choras ir Budrike radio 
orkestras iš 15 muzikantų.

Juozo Budrįko Rakandų, 
Radio ir Jewelry Krautuvė, 
3241 So. Halsted Street, yra 
leidėjai šios programos.

„ Pranešėjas

tinų Kareivių Klubo.

senų laikų.

Court.

ves. —“Melsvakiute”.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MfiNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHJCAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefono:

Canal 8887
Ben. i. KAZANAUSKA8 

Sekretorių*

PRANEŠIMAI
Bridgeport — Lab. Są- 

gos 5 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 30 d., 2 vai. 
popiet. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. 'Yra daug svir 
bių reikalų aptarimui. Taip
gi bus išduotas pilnas ra
portas iš kuopos vakaro, ku
ris įvyko geg. 2 d., š. m.

Valdyba

Klasta reikalau ja prislden- 
gimo, o teisybė visuomet my
li nuoga vaikščioti.
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PADEKONE

BRONISLAVA
OLSON

(po tėvais Bagdonaitė), kurt 
persiskyrė su Šiuo pasauliu 
geg. 20 d. ir tapo palaidota 
šv. Kazimiero kapinėse gegu
žės 24. d., 1943 m.

Amžinai nutilusi ir negalė
dama padėkoti tiems, kurie pa
lydėjo ją. i neišvengiamą Am
žinybės vietą.

Mes apgailėdami jos prasi- 
Salinimą iš mūsų tarpo nuo
širdžiai dėkojame visiems da
lyvavusiems šermenyse namuo
se, laidotuvėse bažnyčioje ir 
kapinėse. Nuoširdi padėka Šv. 
Mišių ir gėlių aukotojams, 
grabnešiams už jų patarnavi
mą. Ypatiigai dėkojame gerb. 
kleb. kun. Paškauskui, kun. 
Griniui ir kun. Barauskui už 
iškilmingas šv. Mišias ir pri
taikintus pamokslus bažnyčioje 
ir kapinėse. Taipgi laidotuvių 
Direktoriui Bukauskui už ma
lonų ir tvarkingą laidotuvių 
sutvarkymą, mums palengvino 
pergyventi liūdesio valandas. 
O tau miela mūsų Bronislava, 
tegul Dievas palaimina ir su
teikia Amžiną Atilsi Dangaus 
Aukštybėse.

Liekame nuliūdę Vyras, Vai
kai, Tėvai, Sesuo ir Gimines.

WHOLĖSALE
FURNITURE

BROKER
Gverything In the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOM8 IN 
MKRCHANDISK MAKT
For appointment call — 

REFUBUO 6051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

4008-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 BOUTn CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 v*L Pirmad Ir Katvirtad. vak. 

ii stotie* WGES (1300), su Povilu daltimlaru.

Tutinkite Ir paraginkite 
kitus užsisakyti ‘ ‘Draugą”

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

A. t
PADfiKONfi

A. t

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS
PATAISYS JCSŲ BATUS BE 

KUPONŲ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui.
Moderniškos Mašinos.

PAUL'S SHOE REPAIR SHOP
3318 South Halsted Street

BOLESLOVAS
VALANTINAS

Gyveno 11116 g. Whlpple St. 
Mirė geg. 28. 1943, 1 vai. po 
plet, sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Jonlškės parap 
Paldruvių' kaimo.

Amerikoje išgyveno 84 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Barborą (po tėvais 
Kragaitė), sūnų Petrą (U. S. 
N a v,), svo.erKą Eleną Yon- 
kienę jos dukterį ir ž.ntą O- 
ną ir Prane škų McLamorj ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pailstam ų. LLtuvoJa paliko 
se»er| Tuose Norkuvlenę, jos 
šeimą ir kit s gimines.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvą draugijos ir 
pitnitninkavo S. L. A. 178 kp.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 8807 So. 
Lltuanica Avė,'

Laidotuvės Jvyks trečiadieni, 
biri. 2 d. iš kop yčlos 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap bažnyčią, kurio
je Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, I'*(unrs, švu- 
gfrrka, Jos Duktė ir žentas ir 
Giminės.

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

BOLESLOVAS LENARTAS
kuris mirė baland. 28 d , 1943 
ir tapo tala.do as geg. 1 d. 
o dabar ilsis Šv. Kazirrnero ka
pinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė J.m paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
ne.švengiamą am.inyoės vietą.

Mes, atmlnaa nl ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūaų dva
siškiems tėveliams kun. kleb. 
Ign. Albai ičiul, kun. K Rėk
laičiui r kun. J. Jančiui, kurie 
atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jo sielą ir kun. J. Janč.ui, 
kuris pasakė pritaikintą pa
mokslą bažnyčioje. Taipgi dė
kojam kun. kleb. Ign Alb .vi- 
čiui už atlydejimą iš koply
čios ir nulydėjimą į kapus. 
Dėkojam kun. P. Gašlūnui už 
atkalbėsimą maldų koplyčioje 
visais vakarais laike šermenų.

Dėkojame šv. Kazimiero se
selėms, kurtos gražiai papuošė 
altorius. Taipgi dėkojam varg.
A. --Mopdtikai už gražų groji
mą it giedojimą laike pamal
dų. Dėkojame šv. Mišių ir gė
lių aukotojams. Dėkojame Lai- 
dątųvių j. pirektoriui Antanui
B. Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavmu gar
bingai nulydėjo jį į amžinas- 
ties vietą, o mums palengvi
no perkęsti. nuliūdimą ir rū
pesčiu^. Dėkojam grabn šiams 
ir visiems, kurte paguodė mus 
npliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems daly
vavusiems laid .tuvėse žmo
nėms, o tau mylimas vyre, 
lai Visagalis Di?vas suteikia 
amžną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka Moteris Bro- 
nLslava Lenartienė.

i

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. VVESTEftN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLE Y 6103

a 4 R Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Pachankis - Iroost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikčjimo

Mumis

Rekordas—
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įl Firma Virš 50 Metų
Io» Pačios Šeimos

Rankose 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO f VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKOH KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

Vieniems Metams
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budeinlkai gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiksi »
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURftTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS J

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

MALIAVOJANT gavo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto |r 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wa!lpaper, pieis- 
terio, iy vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia ealcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienaa kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumblng Ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Mitykt

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Oomer 551 h and State Street s

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 2515 

Tel. PULLMAN 1270

2814 WEST 28rd PLACK 
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0601

ANTANAS M. PHILLIPS
8507 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVR. Phone LAFAYETTE 81^2

’ P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th

Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1188-18



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, SOIS Šeštadienis, geg. 29 d., 1943

DIEVOAPVAIZPOS PARAPIJOS PIKNIKAS!!
ŠTAI KAS BUS MUSŲ PIKNIKE —
1. Bus įvairūs šokiai prie geriausios muzikos.
2. Bus labai geri ir skanūs valgiai. Dar niekas 
nepralenkS aštuoniolikiečių šeimininkių kaslink 
mokSjimo pagaminti skanių valgių. Atvažiuokit 
į mūsų pikniką ir persitikrinkite.

(vyksta Vytauto Parke, arti 115tos ir Crawford Avė.
■J .

3. Bus visokį žaidimai — žaidimai išmėginti 
savo laimę ir žaidimai išbandyti savo miklumus 
ir taipgi gabumus.
4. Bus Rožių-Lelijų klūb. su garsiomis dainomis.
5. Bus gardžiausių gėrymų ir gėrymėlių. Ne- 
kurie gėrymai bus su putomis, kiti be putų; ne-

Sekmadieni, Gegužės (May) 30 dieną, 1943 metais!
kurie bus macnūs, saldūs ir spalvuoti.
6. Piknike bus ir daug juokų, linksmybių, malo
numų, pasisvečiavimo, pasimatymo, ir draugiš
kumo. Taigi, visi kaip vienas tą dieną į pikniką!
7. Atsiminkite, kad nereikės veštis nei jokių 
“ration stamps”.

Maloniai, širdingai ir nuolankiai užprašome 
visus dalyvauti šiame, mūsų pirmame šių metų, 
piknike ir gražiai laiką praleisti su mumis!* I •

KUN. A. C. MARTINKUS, Klebonas 

ir PARAPIJOS KOMITETAS.

Tikėjimas Amerika kiniečiams įkvepia 
drąsą toliau kovoti

RACIONAVIMO
DIENOS

KĄ PAREIŠKĖ KINIJOS VYSKUPAS APIE POKARINĘ Sekmadienį, gegužės 30 TAIKĄ. į dieną, baigiasi data dėl
stamp No. 23, gera dėl vie-

Washington. — Vyskupas 
Paul Yu-Pin, apaštališkas 
vikaras Nanking, , Kinijoje, 
buvo atsilarfkęs į žemesnių
jų Rūmų užsienio reikalų 
komiteto posėdį. Vyskupas 
pareiškė kongresmanams, 
kad Amerikos žmonės turi 
didelę įtaką į Kinijos karei
vius. Kiniečiai kareiviai pa
sitiki amerikiečias ir ame
rikiečiai įkvepia jiems ga
lingą dvasią toliau kovoti.

Vyskupas Paul Yu-Pin, 
lydimas 'atstovo John W. 
McCormick, iš Massachu- 
setts, atvyko į posėdį. Taip 
pat kartu su vyskupu atvy
ko į posėdį kun. Ronald Nor- 
ris, C. P., kuris nesenai grį
žo iš japonų kalėjimo, Song- 
kong, ir du kiniečiai sekre
toriai.

MORALE GERA, TIK 
REIKIA TANKŲ IR 
LĖKTUVŲ

“Kinijos kareivių moralė 
gera”, — pasakė vyskupas. 
“Jei gautumėme tankų ir 
lėktuvų, mes galėtumėm su
mušti japonus — mes galė
tumėm išvykti juos iš Kini
jos.” ,

Faktai kas link

Obuoliu ‘‘Medu
Kas tai yra. •.

Obuolių “Medus” yra naujas pa- 
drėgninimo elementas užimantis 
vietą glycerino, kuris reikalingas 
karo medžiagai. Jis gelbsti užlalkyt 
cigaretus drėgnus ir šviežius jums.

BUY MOKI
WAR BONOS 

NOWI

4
M , 

TASTė'

MAŽIAUSIA
NIKOTINO

MAŽIAUSIA
GBRKLiCN ERZINANČIŲ 
TARS IR RFMINN

Kaip parodoma boAalIMkų, beparty- 
Vttkų Ir neprašytų bandymų 7 va- 

' dovaujančfų rflšlų Padaryta dėl
Reader'. Digf.t.

*

Komiteto nariai klausė 
vyskupo apie religijos lais
vę Kinijoje. Vyskupas atsa
kė: “Taip, Kinijoje yra ti
kėjimo (religijos) laisvė 
Jus atsimenate Kinijos re 
voliucijos laiką, dauguma 
vadų, kurie spiečiasi aplink 
Sun Yat Šen, Kinijos res
publikos įsteigėją, yra krik
ščionys. Kiekvienas konver- 
tistas (grįžęs į tikėjimą) 
yra geras patriotas ir geras 
krikščionis.”

Kiti klausė vyskupo apie 
pokarinę taiką. Vyskupas 
atsakė:

“Taika pasaulyje priklau
so nuo moralių dalykų... Tai
kos i&i išimas remiasi mora
liais principais... juos pa
skelbė popiežius. Dėl taikos 
turi viešpatauti teisingu
mas. Reikia atmesti užgro
bimo mintį ir atsiminti pa
siaukojimą.”

Koks didžiausias 
gyvūnas

Didžiausias gyvūnas pa
saulyje yra mėlynasis ban
ginis.

£ Kas išrado jį.. •
sis naujas padrėgnininmo elementas 
buvo išvystytas U. S. Department of 
Agriculture Iš skystimo šviežių nu
nokusių oboulių.e Kuo panašus. • •
Tai švelnus, be skonio syrupas, turin
tis beveik tirštumą medaus ir yra 
panašiai skaidrus ir auksinis. Užvar- 
dinom ii Obuolių “Medus” ir manom, 
.jog keleriopai perviršija glyceriną.0 Kaip vartojame.. •
Dabar apvilgoi 
ml" mūsų rinktinį Old Gold tobaką, 
kad pagelbėjus užlaikyti jų drėgnu
mą, šviežumą ir skonj. Įsigykit pa
kelį Old Goldą šiandien. Nėra per- 
mainos skonyje! Gerėsitės tuo pačiu 
skoningumu — tų pačių puikių toba- 
kų, priskaitant ir Latakia.

me su Obuolių “Medu-

OW Gold
C I O A R B T AI

GfcRCKITfcS SAVIM Y KAYF’8 BAND AND OUESTS 
TRFCIADIFNIAIR — 7-t# VAU VAK. — WBBM.

/

no svaro kavos; K serijos 
raudonos stampos įsigalioja.

Pirmadienį, gegužės 31 
dieną, paskutinė diena nau
doti stamp No. 12, gera dėl 
penkių svarų cukraus.

Pirmadienį, gegužės 31 
dieną, baigiasi data dėl E, 
F, G ir H serijos raudonųjų 
štampų.

Kristaus kareiviai
Roseland, Visų šventų lie

tuvių parapijos bažnyčioje, 
pereitą ketvirtadienį, dau
giau kaip šimtui asmenų bu
vo suteiktas sutvirtinimo 
sakramentas. Sutvirtinimo 
sakramentą teikė vyskupas 
Sheil.

Pilna bažnyčia buvo žmo
nių. Gražiai giedojo choras, 
vadovaujamas muziko Ra
kausko.

Vyrų daugiau mirė
1941 metais Pennsylvani

jos valstybėje mirė 108,748 
asmenys; 11,202 vyrų dau
giau mirė, negu moterų.

f f
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TUNISIJOJ SUŽEIS TIEJI STEBI PARADĄ

' •'Draugas” Acme photO
Pirmieji šiaurės Afrikoje sužeistieji atve žti į Jungtines Amerikos Valstybes. Sužeis

tieji matosi ratukuose Staten Island ligonin ėję, kur jiems atiduodama pagarba laike iš-
sužeistiems buvo įteikti pasižy mėjimo ženklai. Jie sveiksta ligoninėje.

Nuogas saįlor plūduriavo jūrose 132 
dienas, sumušė jūros rekordą

’■ / '■ ' ■ X 1 I ■ '
DAINA KELE JO EPĄ. MAISTUI BAIGIANTIS EME 
ŽUVIS GAUDYTI.

Miaml. — Poon Lim, ge
gužės 24 dieną papasakojo 
kaip jis gyveno nuogas šim
tą trisdešimt dvi dienas ant 
“life raft” (gelbėjimosi val
tyje), pietų Atlantike. Jis li
ko išgelbėtas vienas iš 55 
prekinio laivo anglų jūrinin
kų, kurių laivas buvo sutor- 
peduotas.

Lim, 25 metų amžiaus, li
nijos jūrininkas, kuris pa
tarnavo laive, kalbėjo per 
vertėją.

Lim kelionė sumušė re
kordą, perviršijo net Basil 
Izzy ir jo dviejų draugų 
olandų jūrininkų keįionę, 
kuri tęsės jūrose 45 dienas, 
sutorpedavus jų laivą; jie 
buvo išgelbėti toje pačioje 
apylinkėje.

PRAPLAUKĖ LAIVAS

“Aš mačiau po septynių 
dienų plūduriavimo jūrose 
laivą, bet jis praėjo pro ma
ne”, «— pasakė Lipi. “Aš ma
čiau septynis lėktuvus virš 
savo galvos keletą dienų vė
liau, bet jie manęs nepaste
bėjo. Maniau, kad reikės 
mirti jūrose.” Jis pareiškė, 
jog nebijojo mirties.

Kada Lim apleido sutor- 
peduotą laivą, jis ant “raft” 
rado maisto ir vandens ko
kiai šešiasdešimčiai dienų. 
Jis prarado rūbus, kai pali
ko laivą.

Kai maisto atsarga ėmė 
mažėti, tada Lim paėmė iš 
lemputės spiruoklę (spring-

są) ir pasigamino žuviai 
gaudyti kabliuką. Pasirodė, 
kad jis yra geras žuvauto- 
jas. z

DAINAVO LIAUDIES 
DAINAS

Lim, kuris turi 5 pėdas ir 
5 colius aukščio, jūrose dai
navo liaudies dainas, kad 
nebūtų taip nubodu. Jis jū
rose nakties laiką nustaty
davo ir mėnesių dienas at- 
skirdąyo pagal mėnulio ste
bėjimą.

Pagaliau Lim po 132 die
nų pjūduriayimo jūrose liko 
išgelbėtas žvejų įgulos ir bu
vo nugabentas į pietų Ame
rikos uostą. Jis 45 dienas 
buvo ligoninėje, kur gydės 
iš nusilpnėjimo ir kitų nega
lavimų, kuriuos gavo būda
mas jurose. '

Pasmerktas jaunuolis
Ionia, Mich. — Pereito 

ketvirtadienio vakare buvo 
nubaustas 18 metų amžiaus 
jaunuolis iki gyvos galvos 
kalėjiman už mergaitės, 19 
metų amžiaus, nužudymą. 
Mergaitė buvo karo fabriko 
darbininkė, žmogžudystė į- 
vyko šiais metais, vasario 
27 dieną.

Žuvų rūšys
Pennsylvanijos upėse ir 

ežeruose pagaunama apie 
160 rųšių žuvų.

"L" darbininkams 
pakeltos algos

Leveitorių darbininkams 
pakeltas atlyginimas, per 
valandą darbininkas gaus 
devynis centus daugiau, ne
gu pirmiau gaudavo. 4,500 
Chicago Rapid Transife Co. 
tarnautojų gaus didesnį at
lyginimą devyniais centais 
per valandą. Pereitą ketvir
tadienį algų pakilimą pa
tvirtino War Labor Board 
Washingtone.

Algų pakėlimas galioja 
nuo 1942 metų, birželio 1 
dienos. Manoma, jog kiek
vienas “L” darbininkas gaus 
$200 už pereitą laiką.

Čiumpa "grertakojus"
Policija pereitą, perei 

r *200
ketvirta

dienį dar *200 chicagiečių 
pavardes atsiuntė Kainų ad
ministracijos ofisui dėl ga
limo atšaukimo jiems gazo
lino racionavimo kortelių. 
Minimi asmenys yra kalti
nami, jog jie daugiau kaip 
35 mailes važiavo per valan
dą. - * ' >

Zuikiai bėga iš sodo
KnoxfUle, Tenn. — Viena 

moteris yra tikra, jog ji at
rado geriausią būdą išvyti 
zuikius iš savo sodo. Mote
riškė pakabino barškantį ra
tą. Kai vėjas pučia, ratas 
tarška ir barška. Zuikiai 
ateina į sodą. Kai tik zui
kiai išgirsta rato barškėji
mą, jie nusigąsta ir tuojau 
šauna iš sodo į laukus.

X Amerikos Lietuvių Ta
rybos vykdomasis komitetas 
ir būrelis veikėjų penktadie
nio vakarą Toscano restora
ne pagerbė besilankantį Chi- 
cagoj buvusį gabų Lietuvos 
diplomatą Henriką R&bina- 
vičių, kuris davė labai įdo
mią paskaitą iš savo paty
rimų ir darbų diplomatinėj 
tarnyboj, kurioj jis išbuvo 
nuo Lietuvos Nepriklauso
mybės pradžios ligi jos oku
pacijos. Jo paskaita klausy
tojams padarė labai gero į- 
spūdžio.

X Aušros Vartų parapi- 
jiečiai tik kalba apie “Rū
tos” daržo atidarymą, kuris 
įvyks gegužės 30 d., ryt va
kare. Rengiamoji komisija 
ir klebonas pilniai pasirengę 
kaip saviškius, taip ir sve
čius priimti kuo puikiausiai 
Tad, iki pasimatymo, “Rū
tos” darže šį sekmadienį!

X Pasaulinė Sodalicijos 
Diena Ciceroj bus minima 
gegužės 30 d. 3 vai. popiet 
Šv. Antano bažnyčioje bus 
Šv. Valanda, Panelės Šv. ap
vainikavimas ir priėmimas 
naujų narių. Iškilmėms va
dovaus pats klebonas. Po vi
sam parapijos salėj bus “so
čiai”.

X &v. Jurgio parapijos 
šventoriuje šv. Panelės Liur 
do statulos vainikavimas, jei 
bus gražus oras, įvyks ry
toj popiet per gegužines pa
maldas. Apeigos bus {įspū
dingos ir tikimasi jos su
trauks daug žmonių.

X Leonas Budaitis, sūnus 
“Draugo” išvežiotojo, A. Bu 
daičio, 2316 S. Hoyne Avė., 
šiomis dienomis dešimčiai 
dienų parvyko į svečius. Ka
riuomenėj jis yra seržantu. 
Jo stovykla randasi Fort 
Brady, Mich. Ona Budaitie- 
nė yra veikli Aušros Vartų 
parapijietė ir vadas Panevė
žio moterų choro.

X Domą Kaminskienė, 
dain. A. Kaminsko žmona, 
pastaromis dienomis buvo 
rimtai susirgus. Dabar jau 
sveiksta. Kaminskai gyvena 
Marųuette Parke nuosavam 
bungalow, 6604 So. Washte- 
naw Avė.

X Dievo Apvaizdos parap. 
piknikas rytoj, Vytauto par
ke. Tikimasi gražios dienos 
ir gausaus parapijonų ir bu
vusių aštuoniolikiečių atsi
lankymo.




