
į*

DRAUGAS
The Lithuanlan Daily Priend

PUBUISKED BT THE LITHUAN1AM 
CATHOLIC PRESS SOCIETY

2384<8. Oakley Avė., Chlcago, UI.

Telephone Canal 8010—8011
The moet influentla.1 

Llthuanlin Daily Ui America

No. 132 Price 3c

TH ExUITL H U A N IA N AIL Y F RI EN O

Chicago, Illinois, šeštadienis, Birželio (June) 5 d., 1943 Kaina 3c

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

—Abraham Lincoln

Vol. XXVII

KARIUOMENĖ SUKILO ARGENTINOJE
Respublikos prezidentas Castillo su 
ministrais paspruko karo laivan

\ . I ,

Sukilimas nukreiptas prieš valdžią ' 
dėl jos santykių su ašimi

S AIRES,

DARBO VADAI TARĖS SU PREZIDENTU

BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 4-’;— Netikėtai 
prieš vyriausybę sukilusi 
Argentinos kariuomenė šian 
die paėmė savo k ant rolė n 
visą šį miestą — respubli
kos sostinę. Į Į ;

Gyventojų minios remia 
sukilimą. Minios visame 
mieste šūkauja: “ Tegyvuo
ja demokratija!” ir “Tegy
vuoja laisvė!”

r Čekoslovakija po karo 
tei atgauti savo ' 
senas sienas — Benes

0TTAWA> Ont., birž?4.— 
Čekoslovakijos prezidentas 
Eduardas Benes kalbėjo Ka- 
nados parlamento sesijoje. 
Jis sakė, kad po šio karo 
Čekoslovakijos respublika tu 
rėš atgauti buvusias prieš 
Miuncheno sutarties padary 
mą sienas.

Davies su Stalino 
^.laišku grįžo

WASHINGTON, birž. 4. 
— Joseph E. Davies, speci
alus prezidento Roosevelto 
pasiuntinys Maskvai, grįžo 
su Stalino laišku preziden
tui.

Vakar Davies lankėsi Bal
tuose Rūmuose ir per porą 
valandų su prezidentu kalbė 

A josi.

Respublikos prezidento 
Ramon S. Castillo vyriausy
bė visą Laiką atsisakinėjo 
nutraukti santykius-<su aši
mi ir Argentiną Laikė neu- 
traline valstybe, šiam neu
tralumui griežtai priešinosi 
visos kitos abiejų Amerikų 
respublikos, bet Castillo iš 
to nieko nedarė.

Castillo iš savo ministrų 
kabineto pašalino karo mi
nistrą gen. Pedro Ramirez, 
kai šis reikalavo, kad Ar
gentina nuitrauktų santy
kius su ašimi.

Dabar šis gen. Ramirez, 
kaip sužinota, yra sukilu
sios kariuomenės priešaky.

Kai pnezidentas Castillo 
painformuotas apie kariuo
menės sąjūdį, jis netrukus 
per radiją paskelbė, kad su 
savo kabinetu nusikelsiąs į 
karo laivą.

Prezidentas atsišaukė 4 
gyventojus neremti kariuo
menės sukilimo ir prieš tai 
visomis priemonėmis kovo
ti.

Kai kuriuose Buenos Ai
res priemiesčiuose įvyko 
susikirtimai vyriausybei iš
tikimos kariuomenės su su- 
kilėliais. Sakoma, yra už
muštųjų ir sužeistųjų.

Yra žinių, kad pašalintas 
karo ministras gen. Rami
rez atsisakęs atsistatydinti 
iš užimamos vietos ir šian
dien jis einąs ministro pa
reigas.

Buenos Aires miestą pa-

"Draugraa” Aeme photo

Phillip Murray (kairėje), CIO vadas; R. J. Thomas, 
President of United Auto Workers ir Willįam Green (de
šinėje), AFL president, apleidžia Baltuosius Rūmus po 
pasitarimo su prezidentu Roosevelt. Buvo aptarta kainų 
kontrolės klausimas.

____ _ _______________________

Rumunija nutraukė derybas su 
Vengrija mažumų klausimu

V t

Tas yra naujas Hitleriui makaulės 
džiovinimas dėl šių jo satelitų

WASHINGTON. — Šalies j eme savo kontrolėn apie 
8,000 kareivių garnizonas 
iš Campo de Mayo, tik už 
15 mailių nuo sostinės.
Apie kitų kariuomenės gar 

nizonų nusistatymą sukili
mo klausimu kol kas neturi 
ma nė kokių žinių.

vyriausybė įspėja anglia-į 
kasius pasirinkti vieną iš 
dviejų: dirbti arba kovoti.

LONDONAS, birželio 4 
(ONA). — Rumunija pas
kelbė, kad ji suspendavo 
vedamas derybas su Ven
grija mažumų pasikeitimo 
reikalu, šis Rumunijos žy
gis Hitlerio satelitų stovy
kloje dar daugiau antago
nizmą pagilino.

Reikia atsiminti, kad ne
tolimoj praeity, dėl teritori
jų nepasidalinimo Vengrija 
vos tik nesusikibo karan su 
Rumunija. Hitleriui reikėjo 
daug makaulę džiovinti iki 
jam pasisekė šias valstybes 
suturėti nuo karo.

Rumunija dabar derybas 
suspendavo, kai prieš pora

sikeisti mažunąomis. Rumu
nams buvo gaila atskeltų te
ritorijų. Rumunijos atstovai 
komisijoje kiek dirbo mažu
mų klausimu, tiek darbavo
si už teritorijų atgavimą. 
Vengrai gi didžiuodamies 
nuolat atvirai sakydavo, 
kad teritorijų klausimas iš
spręstas ir uždarytas.

Privačiomis iš pietrytinės 
Europos žiniomis, Hitleris 
ir vėl atsiduria kilusių ne
sutikimų sukury ir jam gal 
jau nebus lemta Rumunijos 
su Vengrija taikinti. Kai 
rumunai ims kautis su ven* 
grais galės tekti ir pačiam

KARO EIGA
Prancūzai generolai 
pagaliai! susilaikė

dienų Vengrijos premjeras Hitleriui, nes jis neturi tiek 
Nicholas von Kallay viešai kariuomenės atsargų, kad 
pareiškė, kad Vengrija anek valstybes jėgomis pa
savus tas teritorijas, įėmus laužti. Seniau buvo kas kita. 
Rumunijos dalį, kurios per Vokietija neturėjo daug ka- 
tūkstantį metų buvusios jos ro ^ront4 ir turėjo pakanka 
posesijos. |maf karinių jėgų. Hitleriui

Patsai Hitleris, ne kas ki- i buvo galimumų savo batais 
1 mindžioti visų mažesniųjųtas, tarp Vengrijos ir Rumu 

nijos nesutikimus sukėlė. 
1940 metais jo nuosprendžiu 
nuo Rumunijos atskelta žy
mioji dalis Transylvanijos ir 

Liku-

AUSTRALIJA. — Sąjun- 
P gininkų lakūnai atakuoja 

japonų bazes N. Gvinėjoj.

KINIJA. — Kinų kariuo-
, menė.' Įsiveržė į Itu, ties,1 ALGIERS, Algerija, birž.

Yangtze upe, ir grasina Ic-4.—Čia formaliai sukurtas 
hang, japonų bazei. '“Prancūzų tautiniam išlais-

AFRIKA. — Sąjunginin- vinimui” komitetas, kurio 
kų karo laivai ir bombo- iPriešakyje yra prancūzų ge-
nėšiai atakuoja Pantelleria, nerolai Charles de Gaulle ir prijungta Vengrijon. 
Italijos salą Viduržemio jū- Henri Giraud. Komitetas 
roję ' jungiasi su sąjunginėmis

. _ valstybėmis ir bendrai dar-
ATTU. Paskelbta, kad,buogig nUgai$ti prie

paimant šią salą U. S. nuo- šug _ Vokietiją Italiją ir 
staliai: 342 nukautųjų, 1,- Japonij%
135 sužeistųjų ir 58 dingu-, Suprantama prancQzų ko

mitetas yra griežtai priešin- 
RUSIJA. — Vokiečiai ata gas Vichy vyriausybei.

valstybių teises.

Vengrams ir rumunams 
būtų toli sveikiau atidėjus 
tarpusavio nesusipratimus 
visomis jėgomis nusisukti

šioj Transylvanijos daly pa- prįeš Hitlerį ir padėti sąjun 
siliko daug vengrų, o anoj l gininkams Vokietiją nugalė

^V

kuodam! Kurską Iš savo 
500 lėktuvų 162 neteko.

Tuo būdu užbaigti pran
cūzų vadų nesusipratimai.

kitoj — atskeltoj, daug ru
munų. Rumunija suvaržė 
teises vengrų mažumai, o 
Vengrija — rumunų mažu
mai. Dėl tų varžymų ir per
sekiojimų ir iškilo rimti ne
sutikimai.

Galų gale paskirta abiejų 
valstybių mišri komisija pa

ti. Ir tik paskiau draugiš
kai nesusipratimus likvi
duoti.

WASHINGTON. — Karo 
darbo boardas sutinka, kad 
moterys karo fabrikuose už 
lygų darbą su vyrais gautų 
lygų atlyginimą.

100,000 japonu 
Kinijoje 32 mailes 
atgal atblokšta

CHUNGKING, Kinija, 
birž./4. — Remiama ameri
kiečių kinų oro jėgų kinų 
kariuomenė susimetė prieš 
japonus vakariniam Yangt
ze upės šone. Šią kariuome> 
nę tik upė atkerta nuo svar
biosios japonų bazė3 Ichang, 
Hupeh provincijoje.

Toliau tuo pat paupiu ki
ta kinų armija į savo spąs
tus sugriebus apie 40,000 
japonų, kurių apie.30,000 iš
sisukimas neįmanomas, nes 
stipriai apsupti.

Kinų vyriausybė pareiš
kia, kad tame fronte apie 
100,000 japonų kuone per 32 
mailes atgal atblokšta.

Dar kita kinų armija į 
Hupeh provinciją prieš ja
ponus įsiveržė iš Hunan 
provincijos, pareiškia kinų 
vadovybė.

Amerikiečių kinų lakūnų 
jėgos ypač sėkmingai vei
kia prieš japonus. Per pas
kutines dvi dienas 28 japo
nų lėktuvai numušta. Ame
rikiečiai kinai prarado du 
lėktuvus.

Jugoslavijoje vyksta 
kova prieš ašį

LONDONAS, birž. 4. — 
Iš Moroko per radiją i skel
biama, kad Jugoslavijoj par 
tizanų kariniai veiksmai 
prieš okupantus didėja ir 
smarkėja, ypač Bosnijoj, 
Hercogovinoj ir Kroatijoj. 
Ten serbų partizanams pa
vyko iš vokiečių atimti 
kiek tai sunkiosios artileri
jos ir tankų. Dabar partiza
nai tai visa vartoja prieš 
pačius okupantus.

13,744 ašies lėktuvai 
sunaikinta

LONDONAS, birž. 4. — 
Britų žurnalas Aeroplane 
paduoda apskaičiavimą, kad 
per pusketvirtų metų šio 
karo 13,744 ašies lėktuvai 
sunaikinta. Per tą patį lai
kotarpį sąjungininkai 9,358 
lėktuvų neteko.

Sukurta nauja 
Youngstown vyskupija

WASHINGTON, birž. 4. 
— Apaštališka delegatūra 
pranešė, kad popiežius Pi
jus XII sukūrė naują 
Youngsstown, Ohio, vysku
piją ir pirmuoju vyskupu 
paskyrė Clevelando vysku
pijos vyskupą sufraganą 
James, A. McFadden, D.D.

Prezidentas Rooseveltas įsako 
angliakasiams grįžti Į darbą .

’ K • ? " V • z
Kongresas skubotai praveda bilių, 
kuriuo bus uždrausta streikuoti

WASHINGTON, birž. 4. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai šiandie pravedė bilių, 
kuriuo griežtai draudžiami 
darbininkų streikai vyriau
sybės kontroliuojamuose ka 
ro fabrikuose. Pasiuntė se
natui patikrinti ir pripažin 
ti prijungtus priedus. Už 
šio priešstreikinio įstatymo 
peržengimą numatytos baus 
mės
kos.

WASHINGTON/ birž. 4. 
— Prezidentas Rooseveltas 
vakar vakarą išleido pareiš 
kimą angliakasių nedarbo 
klausimu. Prezidentas an-/ 
gliakasiams nurodo ir įsa
ko, kad ateinantį pirmadie
nį jie grįžtų darban kasy
klose. Pažymi, kad jų dar
bas yra būtinas vyriausybei 
karo darbas ir jų pareiga 

kalėjimas ir pinigiš-1 karo metu laikytis šio dąr- 
“ bo, nepaisant kilusių jų ne

susipratimų siu kasyklų ope 
rotoriais.

Prezidentas įpareigoja vi
daus reikalų sekretorių H. 
Ickes, kurs vyriausybės var 
du savo žinyboje turi kasy
klas, kad jis atidarytų dėl 
angliakasių nedarbo užda
rytas kasyklas darbą atnau 
jinti. Kasyklos uždarytos 
praeitą antradienį, kai an
gliakasiai be naujo kon
trakto atsisakė dirbti.

Kaip tik angliakasiai grįš 
darban, sako prezidentas, 
angliakasių ginčų su opera
toriais dispozicija tuojau 
bus vykdoma karo darbo 
boardo jurisdikcijoje nusta 
tyta vyriausybės tais reika 
lais tvarka.

Prezidento įsakymas an
gliakasiams, kaijp pranešta, 
remiamas šiais žygiais:

Reklasifikuoti karo tamy 
bai atsisakiusius prezidento 
klausyti angliakasius.

Griežčiau vykdyti svetim
šalius liečiančius įstatymus, 
nes angliakasių tarpe yra 
tūkstančiai svetimšalių.

Tvarkos palaikymui, pri
reikus, panaudoti kariuome
nę.

Sakoma, prezidentas nus
prendė nieko bendra neturė
ti su angliakasių prezidentu 
J. L. Lewis ir remti karo 
darbo boardo autoritetą.

Naciai suprofanavo 
nežinomojo kario 
kapą Prahoje

LONDONAS, birž. 4. — 
Cekoslovakų vyriausybė iš
trėmime gavo žinių, kad na
cių okupacijos autoritetai 
čekų “protektorate” supro- 
fanavo Čekoslovakijos neži
nomojo kareivio kapą Pra
hoje. Sako, kareivio lieka
nos iš kapo išimtos ir neži
nia kur nudėtos.

Tas kapas čekoslovakams 
buvo respublikos šventovė, 
dažnai žmonių lankoma ir 
giliai gerbiama. Per tauti
nes šventes daug vainikų 
buvo padedama.

Naciams apnykus Čekos
lovakiją, kapo lankymas pa
didėjo. Kapas virto patrijo- 
tinio žmonių naciams * oku
pantams priešinimosi simbo 
lių.

Okupantai negalėjo to. pa
kęsti, ypač po pagarsėjusio Į 
“protektorate” nacio koriko 
Heydricho nušovimo.

Pro Chicagą pravežti 
naciu generolai

CHICAGO, birž. 4.—Anot 
Herald American šiandiee
pro Chicagą pravežti ir ne
žinia kur išsiųsti vokiečių 
4 generolai, 5 pulkininkai ir 
kiti karininkai, kurie paim
ti nelaisvėn Tunisijoje.

Naciai sako, rasai 
sukėlę ofensyvą

LONDONAS, biri. 4.
SĄJUjNGfA VADOYF| Berlyno radijas praneŠą, 

Australijoje. — Birželio 2 kad. sovietų armija s vakari-2
dieną oras buvo prastas. 
Nepaisant to du japonų lėk
tuvai numušta, pietinio Pa- 
cifiko karo zonoje.

LONDONAS. — Gauta 
žinių, kad Mussolini atšau
kia iš Graikijos italų ka
riuomenę.

ALGIERS. — Gen. Gi- 
raiud paskirtas vyriausiuo
ju prancūzų kariuomenės 
vadu.

niam Kaukaze sukėlusi nau 
ją ofensyvą prieš vokiečius. 
Anot Berlyno radijo, šį 
kartą rusai bando vokiečių 
frontą perpus perkirsti. 
Bet, girdi, tas rusams ne
siseka.

Iš Maskvos gi pažymima,, 
kad Kaukazo fronte kovos 
vyksta. Nieko dadgiau apie 
tas kovas.

PIRKITE KARO BONUS!

<•K «f



DIENRAŠTIS ^RAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, birž. 5 d., 1943

WISCOHSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Sheboygano kronika

40 valandų pamaldos, geg. 
28-9-80 dd. gražiai pasiseks. 
Kun. A. Sapdys, marijonas, 
pamaldoms vadovavo. Pas
kutinį vakarą užbaigai susi
rinko apylinkės kunigai. Mil- 
waukee šv, Gabrieliaus par. 
klebonas kun. Antanas Ma- 
žukna, MIC., taip pat atsi
lankė.

Bazaras

Birželio 6 d. įvyks Nekal
to Prasidėjimo panap. baza
ras. Baltrus Krupraitis par
davė net 25 knygeles. 

Bendroji šv. Komunija

Sekminių dienoje, birželio 
13 d., $v. Vardo draugija eis 
bendrai prie šv. Komunijos. 
Po pamaldų bus bendri pus
ryčiai/ programa ir valdy
bos rinkimas.

Parapijos veikimas

Parapijos veikimas gyvas. 
Parapijonai dirba išvien su 
savo klebonu ir atjaučia vi-

užima lietuvis adv. Juozas 
Vilkus. Jis eina City Attor- 
ney pareigas. Sheboygonas 
— nemažas miestas — 40,- 
000 gyventojų.

Miesto didžiausio teatro- 
movie a saistant manager y- 
ra lietuvaitė Lukošiūtė-Luk- 
eus.

Piknikas i

Parapijos pirmas piknikas 
įvyks birželio 20 d. Pikni
kas bus kzip ir praeitą me 
tą Pine Wood parke.

Sheboygano jaunimas lie

PRISIPAŽINO

tuviškai kalba. SPA

Jos pasiaukojo 
Marijai

Marijos Vilioję, Thomp
son, Conn., N. Pr. Švenč. P, 
Marijos Seserų arba popu
liariai vadinamų. Vargdienių 
Seserų vienuolyne baigiant 
šį Marijos garbei skirtą mė
nesį dvi naujos sielos pasi
aukojo Jos tarnybai: Morta 
Račkauskaitė iš Montello,

i' Uraugaa" Aciue

William Ralph Grassvich, 
16 metų amžiaus, pareiškė, 
jog jis gindamas save užmu
šė savo patėvę, Joseph 
“Buck” Newell, ž nomą St. 
Louis darbo raketierių.

Vargonininkų seimas
Amerikos Lietuvių R. K

Lietuvių Diena
P-ttsturgh, Pa. — Yra 

daugiau negu malonu praneš 
ti Pittsburgh ir apylinkės 
visuomenei, kad šiais me
tais Lietuvių Diena bus pri
taikinta prie šių laikų ir ap
linkybių. Kitai? metais bū
davo graži muzika, švelnūs 
šokiai, įvairūs pasilinksmini
mai. šiais metais pakeisime 
savo programą į svarbesnius 
ir prakilnesnius dalykus.

Kcdangi mūsų garbingas 
Amerikos kraštas turi kau
tis su beširdžiaifl^ppešais. o 
mūsų mylimi sūnūs ir bro
liukai tari sunkiai vargti, 
purvini, apkasuose daug nak 
telių praleisti/ ir net kai ku
rie iš jų turi būti tikri kan
kiniai — įisti savo kraują, 
net ir paūkauti savo bran
gią gyvybę už mūsų kraštą, 
už mūsų liųosybę, už mūsų 
tikėjimą, ir kadangi jie taip

siškai. Taigi, Lietuvių Die
nos programa bus visiškai 

(Nukelta į 3 pusl.'i

DIt VAITUSH, OPT, ' urrrvis

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistu 
• Palengvina akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimu da
rumu su elektra parodančia ma
žiausios klaidu. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 

Kreives akys atttaiapeuea.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vek. Seredomia nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų skys atitaise- 
aaes be akinių. Kainos pigina kaip

4712 South Ashland At.Pfcans v*»M uu
Jaunuoliai, kurie neDriimami 

karo aviacijos akyrt’ i priežas
ties spalvų neregėjimo — (color

_r . . , , . ------j-----—--------- -—o- j— —r , blindness), kreipkitės prie manęs.
argoninm ų ingos vi- ^en^£a įr a.jijOjasi uj mus, ' Apsiimu išgydyti.

mūsų didelė priedermė yra,
padėti jie nemoraliai ir d va

TRU-VISION OPTICAL CO. i
I)R. M. YVEINE, O.D.

DR. S. YVEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

opt6metbistai 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirnuul., Trečiui., reliktui. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrul. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
ėešUulieuiaig ir Sekmuiieuiais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTABAI

sus parapijos reikalus. Įvai-
rūs parengimai tai įrodo. »“dus «"*“* vard* 86
Bažnyčia gražiai išpuošta ir' su“ Mar»a Pranciika' ir Va'
jauki. Tai dėka paaišventi-l leriia Kliraait8 U Watęrbu’ 

ry, dabar sesuo M. Aneta-mui kun. J. Šliko ir parapi- 
jonų. Sekmadieniais ir šven
tėmis choras gražiai gieda. 
Jaučiama stoka tik vyrų bal
sį!, nes daugelį pašaukė į ka
riuomenę. Klebono i praneši
mu per 70 jaunų vyrų tar
nauja Dėdės Šamo ginkluo
tose jėgose. Neužilgo žada 
atsiųsti “Draugui” visų pa
veikslus ir biografijas..... ' 

Miesto Attomey lietuvis

Lietuvių gahumus negali
ma užslėpti. Nežiūrint kur 
jie nebūtų visur gražiai pa 
sirodo. Čia, Sheboygane, vie
ną iš svarbiausių pozicijų

Teresė.
Šeštadienį gi vakare buvo 

priimta į naujokyną Stasė 
Grybulytė.

Prieš tai”naūj'okėŠ drartige 
su kitomis seselėmis atliko 
astuonių dienų rekolekcijas, 
kurias vedė kun. dr. J. Vaš
kas, MIC ir kun. dr. V. An- 
driuška, MIC. Įžadų ceremo
nijas atliko ir šv. Mišias ce- 
iebravo kun. J. Valąntiejus, 
Witerburio klebonas, asis
tuojant kun. dr. J. Vaškui, 
MIC.

Ta proga N. Pr. bvt-uc. P. 
Marijos Seserys susilaukė

metinis seimas įvyks rugpjū
čio 10 d., Kotel New Yorker, 
New York City. Po sesijų 
tame pačiame viešbutyje da
lyvių bei svečių pagerbimo 
dėliai bus bankietas.

Apie seimo pradžios laiką 
ir kifas informacijas praneš 
vėliau seimo rengimo komi 
si j a į kurią įeina muz. J. 
Brundza, muz. P. Dulkė, mu
zikas J. Jankus ir muz. A. 
Visminas.

Tadgi kuriems rūpi orga- 
“hizačijos ir “Muzikos žiųiij” 
bei chorų ateities gerovė, 
prašau šiame skaitlingai da
lyvauti.

Aleksandras J. Aleksis. 
ALRKVS centro pirm

gražaus būrelio svečių — se
selių giminių, pažįstamų ir 
viešnių iš kitų kongregaci
jų: Šv. Dvasios, Šv. Kazimie
ro, šv. Pranciškaus

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISI 
MILŽINIŠKO STAKO MI ZĮKA

LI N IV INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠI’ARDLO'I'I. J

TŪBOS, CLA.K INETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
»u “cases” — (86.00, (37.60,
(45.00 ir (76.00. Vlai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI O UIT AR A J, 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCh — 
(6.60, (8.60, (J 2.60 Iki., (3U.OO,
STRIUNINIAI BASAI — (60:00, 
(126.00 ir (160.C0. BASO ŲZ- 
DBNGALAS HI.OOj,, SMIfiE- 
LIAI ŠfiuiKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS 'IR CEL- 
LO — (1.60, (3 00. (5.00, (10.00 
ir (15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
minėtų instrumentų. BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—(18.60, $28.60, 
(36.00 ir (50.00. PEDALS, HI- 
BOT8, CYMBOLK, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. M.OUTH JPIECE Valeras 
brass Ir '“rėšA'*1 instrumentams 
pritalkonų Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas ^sų dalių Clarine- 
taras, Trlūboins, Saiaphones Ir 
taipgi Smulkoms ir Ouitarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
•14 Maxwell St., Chicago

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DR. STRIKOL’iS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nekėliomis pagal sutarti.

Office tel. YARda 4787 
Namų teL PROspect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

3147 S, Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadioniaia 

ir Šeštadieniais
Valandoa: 3 — 8 poniui

Tai. YARds 2246

DR. G, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Tol YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Z

Valandos: U-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

Ofisų Tel...................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki. 12 vai. ryto, nuo 2 ik) 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki i2 vai. dieną

Didžiausia Lietuviu 
jewelry Krautuvė

DABARTĮ#*
IMVIPENTŲ
RATA 4%
1751 W. 471h Street

DR. G. SERNER

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

ojas ?
OUICK REL’EF With>IEW ME1H00

_ J « Ntw Way
. -—Pa d s for Corns and ČalliiioIZl

SHOES į-*- 25c".

los Kedsesr
id ColisI

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

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

PfTNAI mŪ8M pildai įrengtoje dirbtuvėje.
Pįrmiau dirbome naujus rakandus, o 

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

DAR TURIME DIDELĮ PASIPJNKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant saujų.

ARCHER AVENUE FURNIIURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

LIETUVIS AMŲ GYDYTO ’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yardu 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
tialrmadioniai* pagal muutartma

WOLR STLDIO
194^ West 35* Sfreel

)V AN( Et- PHOTOGKAPin 

>WES7 l’OSSIBI.E PRICES

AM\ETTfc 2*13

isif/t e 1

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- . 
UlAUSlASl 
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro-. 
dėliųs, giedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEYVELRY WATCHMAKER 

f — M U SIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

. PATRŪKIMO
— telkia — 

SYKES
PATARNA

VIMAS!

— kuris —
Specializuoja

Tame!

Nebūkit nupan- 
člotl nerangiai, 
paklnkllala Gy
venkit lluoal nuo 
patrūkimo bėdoa.

— SPĖČIAU — 

Iškirpkite šj skelbimų Ir priduo- 
kitp mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
PYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMANKŠTIN1M4 
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmcutų. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Croator of Cuatom Applluicoa for |7 yra.
ss s. State, iim. eio, sta. 4i««
Baily 10 A.M. Tll g| Mbn., Vrl. ’TlI 9 r.M 

Haturduy TU 1, Huaday I to 4.

tta yra aperlalla garsinimo bandymų* Ir 
nabua kitos* lalkraičiuoa*. Taipgi. *1" 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARUI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Uegaamlnuotl j* modernlikiausla 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali gutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime altinių, kurie pašalina
vtaų aklų įtempimų. ..

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

orroMOmiBisTAi 

1801 So. Ashland A venai 
Kampas lS-toa

Mėtomai UAMAL PSU. CMosgi 
OFKO VAIAMDOflt 

Kaadlea 9:S9 a. m. iki 1:39 g. m. 
Tradlad. Ir Mtad. •:•• a. m.

T'tt F

Ofiso tol. VIRginis 0086 
Rųiidendjos tel: BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—S Ir &-«:3O P. lf 

Trečiadienius pagar su-artį

TeL YARds 6921.
Ros.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

T«L CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REI’ublic 7868

TsL CANaI 0167
Rus. tel.: PROspect 6659

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

Residendja: 6600 So. Artsslan Ava. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 p.p.

A iki B vaL vakar*.

DRAUGO PIKNIKASFOURTH OF JIILY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

BERGMAN
Nuo senai gefai žinomame Piknikų Darže

GROVE (Prie 24th St. ir Desplaines 
Avė.) — No. Riverside, III.

Galima patogiau ir greičiau nuvažiuoti į Bergmane Grove negu į Vytauto Daržą—gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais.

I
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IŠVYKO VĖL ŠVIESĄ REGETI.

DIENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, EEINOIS

Chicago Heights, III. — 
Mažą mūsų koloniją dar la-

> biau praretina ne tik karo 
dievaitis, kuris jau baigia 
išrankioti jaunus vyrus, bet 
ir mirties angelas, kuris pas
taruoju laiku dažnai čia lan
kosi. Pereitą savaitę jis išsi- 
viliojo Domicėlę Malinaus
kienę. v

Malinauskų šeima buvo 
viena iš pirmesniųjų Chica
go Heights lietuvių gyven
tojų ir parapijos steigėjų. 
Pati Malinauskienė su pora 
vaikų lankėsi Lietuvoje ir 
ten pergyveno didįjį karą. Po 
karo grįžo čia ir kalbėdavo, 

» kad geriau prasigyvenus, no
rėtų grįžti Lietuvon apsi-

Lietuvių Diena
(Atkelta nuo 2 pusi.)

pakeista. Iš vien tik pasi
linksminimo, bus pakeistas 
į dvasiškos rūšies progra
mą: iš šokių į maldą, iš dai
nelių į giesmes.

Ir kodėl mes turime bur
tis į maldą? Kad visi trokš
tame taikos, ir trokštame iš
vysti savo sūnus ir brdlius 
vėl gyvus ir sveikus kuo 
trumpiausiu laiku.

Mūsų kareiviai kartu mo
kinasi, kartu kenčia: kariau
ja ir net kartu miršta, už 
vieną dalyką — kad mes vi
si būtume ir toliau liuosi ir 
laisvi. Taigi, mes turime pri
sidėti prie jų pastangų — 
mes turime kartu melstis, 
prašyti .Dievą suteikti “vėl 
ramybę visoms tautoms ir 
vienybę visoms šalims. Prie 
to dar, ir Kristus pasakė. 
“Kur bus du arba trys su
sirinkę mano vardu, ten ir 
aš būsiu jų tarpe.” Tad bur- 
kimės į maldą.

Lietuvių Dienos pamaldos 
ir visos apeigos bus aukoja
mos,

1) už Amerikos garbingą 
kraštą;

2) už mūsų drąsius karei
vius;

• 3) už taiką ir laisvę.

Programos tikslas yra, be 
abejo, visiems brangus ir 
malonus. Todėl, visus nuo
širdžiai kviečiame atsilanky
ti į Lietuvių Dienos paren
gimą, kuris atsibus liepos 4 
d., Pranciškiečių seselių so
de.

Komisijos Narys

gyventi su šeima. Tačiau li
kimas kitaip skyrė: pagyve
nus kiek laiko, palaidojo vy
rą, vėliau sūnų. Pati auto- 
mobiliaus nelaimėje, buvo 
skaudžiai sužeista — neteko 
akių, tad ir buvo palaidotos 
visos viltys.

Nors akių netekusi gyve
no tamsybėje, bet jos sielo
je buvo giedra, nes save gai
vino tikėjimo šviesa. Kaimy
nių padedama, kasdien eida
vo išklausyti šv. Mišių ir 
prie šv. Komunijos. Namuo
se, tiek apsiprato, kad apsi
dirbdavo reikalingus darbe
liais, savo daržely apžiūrinė
davo gėles ir žinojo, kuri ro
žė raudona, kuri lelija balta 
ar geltona. Gi savo likimu 
nebesiskundė. Pasirgusi ke
letą savaičių, apleido šį var
gų pasaulį ir nukeliavo į 
amžinastį. Gegužės 29 d., po 
bažnytinių apeigų palaidota 
Šv. Kazimiero kapuose.

Tegul jai bus lengva ilsė
tis šios šalies žemėje.

Nauji kunigai

Laisvutė

Gegužės 29 d. kardinolas 
Dougherty vietos katedroje 
įšventino į kunigus 64 klie
rikus, kurių tarpe buvo ir 
du lietuviai: Jonas Gibas iš 
Shenandoah, Pia., ir Bernar
das Šimkus iš Mahanoy City, 
Pa.

Gegužės 25 d., kardinolas 
Dougherty per katalikiškų
jų ligoninių slaugių “gradu- 
ation” diplomus įteikė ir 
dviem lietuvaitėms, būtent: 
Emilei Šimulinaitei (iš Šv. 
Agnietės ligoninės) ir Onai 
Kairaitytei (iš Šv. Marijos 
Panos ligoninės). K. V.

—1
J

u A

•DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HHLP WANTKD 
AD VERTUS IN G DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RAMdolpb 8488-8489

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDI.I'RS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP.

Door 5. House 8.
18TH & CIMi STS.

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.
WOODWORKERS 

Shaper ir Buck Shaper. Patyrę prie 
parlor frėmų. Pastovūs darbai, gera 
mokestis. *
1811 W. 47th ST. YARDS 8528

HELP IVANTED VYRAI

Pietų Amerikos 
lietuviai laukia

Iš Brazilijos gavo LKFSB- 
nas laišką, kuriame labai 
prašoma jiems siuntinėti pra 
nešimus apie įvykius Lietu
voje. Brazilijos lietuviai tu
rį galimybių perduoti infor
macijas vietinei brazilų spau 
dai. LKFSB specialiai pa
ruoštų informacijų jiems jau 
pasiuntė ir, jei pasirodys, 
kad pašto susisiekimas pa
kenčiamas, siuntinės regu
liariai.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ
Reikia, prie lengvu dirbtuvės darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Pradinė mo
kestis 85c Į valandų.

EAGLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 W. Fnlton St/

ARC WELDERIU 
STEEL HELPERS 

DARBININKŲ 
Svarbūs Karo Darbai 

Viršlaikis—dieną ir naktį.
Kelly-O’Leary Steel Works 

5757 W. 85th St.• * Ų ■ «*:
Atdara ka»dlen—8 ryto iki 5 popiet. 

Atdara šeštadienį ir Sekmadienj 
8 ryto iki 2 popiet,

DIRBTUVES DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir naktį šiftai. Įsidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės i Personnel Ofisą
TAYIJOR FORGE 
fc PIPE WORKS

1409 S. Cicero Avė. •

WRETKING RTTRNERS 
DARBININKU

Patyrusiu Torch vyru darbams scrap 
iron varde ir nrle budink,, griovimo. 
Aukšta valandinė mokestis geriems 
vvrams. Gvarantuota mlnimum 
dienos i savaitę ir viršlaikis.

Pilietvbė Nereikalauiaroa 
Drafto Stovis Nesvarbu 

Ateikit pasirengė prie darbo. 
OLONICK STEEL CO.

2875 S. ARCHER. VTCTORY 1475

VEIKLIEMS VYRAMS
Štai jums proga igyti gera pasto
vu dirbtuvės darbą, jei jūs esate 
sveiki ir esat nuo drafto paliuo- Į 
suoti. ' •

Tikros Progos 
Isidirbimui

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
ŠVENTADIENIAI APMOKAMA

Uniformos duodamos ir išvalomos 
dvkai. Kompanija atlieka didelę 
dalį svarbiu darbų ir užtikrina 
biznio padidėjimui po karo.

Dėl pilnu informacijų 
Atsišaukite J Employment Ofisų

- Mm. Wrigley Jr. Co. 
3527 S. Ashland Avė.

SENYVAS VYRAS 
Reikalingas prie štymu valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės j 
Valet Shop.

EDGEVVATER BEACH HOTF.L
5849 Sheridan Rd.___________

AUTO MEKANIKŲ 
ir

PAGELBININKŲ
SVARBIAI PRAMONEI

Uždirbkit $250 j mėnesį ir suvirš. 
Taipgi gausit didelius metinius 
bonus. Gėrėkitės šeimos-vyro dar
bo valandomis. Veltui gyvasties 
apdrauda. Būkite nuolatiniai apsi
rūpinę kada Taikos sutartis bus 
pasirašyta.

Mes tikimės, kad jums patiks mū
sų darbo sųlygos, patvarkymai ir 
mokėjimo metodai. Mes norėtum pa
sitarti su keletą vyrų, kurie Įdomau
ji kas link pastovios vietos su vie
na iš Čhleagos seniausių ir didžiau
sių automobiliu pardavimo Įstaigų. 
Pašaukit ar rašykit Mr. H Jorgen- 
sen. >

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33rd St.

Calumet 4300
FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD
14th ir Clark Hts.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STREET

CENTRAL STEEL
& WIRE CO.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis Į savaitę. $30.00 
Į savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit Į Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

HOTJSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite Į Timekeeper’s ofisų.
. EDGEVVATER BEACH HOTEL .

5849 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuves Darbams 

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

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. 661h St.

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

AUTO MEKANIKŲ 
BODY VYRŲ

SVARBIAI PRAMONEI
Chicagos didžiausią, custom šapa 
turi vietos keletai AUTO MEKA- 
NIKŲ, FENDER ir BODY VY
RAMS ir AUTO ASSEMBLERS. 
Gera proga prie pastoviu darbų. 
Patogios darbo sąlygos. Rašykite 
ar asmeniškai atsišaukite j

CAR SERVICE, INC.
1911 Indiana Avė.

MIRACLE WHIP! 
Its "different' flcivor 
always makes a hit

i

DARBININKŲ
Reikia prie karo ir civilinių darbų. 
Pastovūs darbai. Matykit Mr. 

Thomaa po 8:30 ryto.

PULLMAN COUCH CO.
•3759 S. Ashland

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

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

MAŠINŲ

OPERATORIAI
• *

Engine Lathe
> - .į ?

Turret Lathe

Milling Machine

Boring MIU
Vertical ir Horizontai

Gear Cuttlng Machines

i Grindom
Intemal ir External

'.tu**#. MILUONS AOM1-Mintele Whip does work uionders 
with salads! A uniųue combination of old-fashioned 
boiled dresaing and fine mayonnaiae, Mirade Whip is 
by far America’s favorįte salad dresaing. 
******** *_*♦♦.*.*;».**.*

REIKALINGAS IJNOTIPI8TA8
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplstas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C.'

8884 Ro. Oakley Avė.. Chicago

D. O. JĄMES MFG. CO. 
1140 W. MONROE ST.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

BUS B O Y S
Atsikreipkite | Coionnade kambarį. 

EDŪEk A’iVIR BEACH HOTEL 

5848 SherMan Rd.

PIRKITE KARO BONUS!

HELP IVANTED — MOTERYS

SKALBYKLOJ PAGELBININKIŲ
Moterų ar merginų: patyrusių ar ne
patyrusių. Gera mokestis, geras val
gis, pastovūs darbai.

EDGEVVATER HOSPITAL 
5700 N. Ashland

DIRBTUVĖS 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Quarry St.
(3 blokai Į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų išmokti siuvimo darbų rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams

DIRBTUVES OFISAS
Kreipkitės prie Bolas W. Palutsis.

DARBININKŲ
Reikia. Aukščiausia mokestis, pasto
vūs darbai. Pašaukite Van Buren 
3110.
NATIONAL ICE & FUEL CORP. 

3920 W. Harrlson

FOUNDRRS PAGELBININKŲ 
PAPR. DARBININKŲ

IR GRINDERS 
T. L. ARZT FOUNDRY CO.

4020 W. Schubert

DARBININKŲ 
IR SUCERIŲ

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaikį.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.

THE

P. BRENNAN
COMPANY

3927 S. HALSTED ST.

HELP WAHTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amata. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sųlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfleid ‘L” ir C. A. & 
E. R. R.).

CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St., Belluood, HI.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų, mašinų. Darbas dienų 

ar naktimis. Gera mokestis.

REDSON-RICE CORP.
111 N. Wackcr Drtve

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie ‘darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dienų Ir nakt) liftai. Atalšau- 
ktt asmeniškai nuo 1:80 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Polaftkl Rd.

VYRAI IR MOTERYS

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

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

BROOKS LAUNDRY
600 North Blvd. Oak Park, BĮ. 

Austln 1960 o.r Vlllage SOOO

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie lengvu dirbtuvės darbu. Paty
rimas nereikalinga. Pastovūs, gera 
mokestis. Atsišaukite antram aukšte.

REDMER SONS CO.
654 W. Lake St.

MERGINŲ
Lampshade darbininkių prie pareh- 
ment apdangalų. Patyrusių ir nepa
tyrusių.

CAROLINE BURKE STITDIOS 
3903 Cottage Grove Avė

SHIPPING CLERK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai. gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo. Inspektavimo Ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfield “L” ir C. A. & E. R. R.). 

CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St.. BeilvvfMtd, III.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis, pastovūs darbai. Dieną ir 
naktį šiftai. Puiki transportacija.

ILLINOIS FELT CO. 
________2501 W. 48th St._______

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
DARBININKŲ

DIRBTUVĖS DARBAI

100% KARO DARBAI 
PERGALEI 

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet, 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp..

5622 Bloomingdale Avė.

PRANEŠIMAS

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 j mė
nesį. Atsišaukite Į Timekeeper’s ofi
sų.

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

PANTRY MERGINA
Loeker Prižiūrėtoja ar Veiterka rei
kalinga. Patyrusi ar nepatyrusi. Ge
ra mokestis, pastovus darbas.

EDGEWATER GOLF CLUB 
2045 Pratt Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Diena Ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. PuUski Rd. -

MERGINOS 17 IKI 35
Reikalingos prie malonių gerai 

aDmokamų dirbtuvės darbu.
PATYRIMAS NEREIKAIJNGA 

Gausit reguliarę nradinę 
mokesti laike mokinimosi.

GERI ALGOS PAKĖLIMAI 
MALONIOS DARBO 

SĄLYGOS
Nauji Poilsio ir Rekreacijos 

kambariai.
Du poilsio laikotarpiai kasdien.

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Gėrėkitės skanafn valgiais, žema 
kaina mūsų dirbtuvės eaflterljoje.

5 DIENŲ, 40 VAL. SAVAITE 
Likaa ir pusė mokama už viršlaikį. 
Tikra proga prie pastovaus darbo 

ir isidirbimo.

ATEIKIT, PAMATE 
PERSITIKRINSITE

Wm. Wrigley Jr. Co. 
3527 S Ashland Avė. 

švarūs Dirbtuvės Darbai

MOTERIMS
18 IKI 50 METŲ AMŽ.

SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Dienų ar
ba naktį liftai Pradžioje 60c Į va
landų. Atšilau k it Į Employment o- 
flaų 8 :80 ryte iki 5 popiet, nuo 
Pirmadienio iki Penktadienio.

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42ni PI.

HOTEL TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Reikia. Dirbti artimoj north sidės 
hotelyje. Alga $75.00. Atsišauki
te prie Housekeeper.

SĘNECA HOTEL 
200 E. Chestnut 

MERGINOMS
Proga išmokti amatų. Geros darbo 
sųlygos. 46 va', savaitėje, 123.52. 
Kasdien — 8 iki 4:30 popiet; šeš
tadienį nuo 7 iki 1. Ats šaukite Į

CARL GORR PRINTING CO. 
1801 Byron St. Blttersweet 1331 

Klait-ikt (lėl Mr. KarlsNon.

MAŠINŲ OPERATORĖS
Siūti valdžiai pirštines. Patyrimas 
nereikalinga. Taipgi reikia EGZA
MINATORIŲ. Gera mokestis, lai
kas ir pusė mokama už viršlaikį.

DUB0W MFG. CO.
1907 MUwaukoc Avė.

PORK TRIMMF.RS
Bučerių, Sausage Linkers, Raikytų

SKAITYKITE *T>RAUGĄ’* REMKITE “DRAUGĄ”

REIKALINGAS ŽMOGUS, vienas ar
ba su žmona dėl mažo ūkio netoli 
Chicagos, su valgiu ir butu. šaukite 
“Draugo” redakcija—GANAL 8010.

PARSIDUODA

TIKRAS BARGENAS! Moderniškas 
2 fletų mūro namas parsiduoda. 
Beismentas, karšto vandens šiluma, 
garadžius, ąžuolo medžio grindys. 
Kaina tiktai $6,000. Namas tuščias. 
Atsišaukit—3439 W. 23rd STREET.

PARSIDUODA — Modemiškas 2-jų 
aukščių mūto namas su atiku. Kaina 
tiktai $3,900. $1.000 įnešti. Atsišau
kite—1448 S. KEDVALE AVĖ.

PARSIDUODA — BATŲ TAISYMO 
ŠAPA. Pilnai įrengta. Atdara pama
tymui nuo 9 ryto iki 5 popiet. Tu
rit pamatyti, kad įvertinti

1312 W. IStli St.

kiškai galvoja apie moterys
tę ir šeimą.

Slaugių pagelbininkės
Papildyti slaugių truku

mą, A. Raudonasis Kryžius 
lavina tūkstančius slaugių 
pagelbininkių. Per 1942 me
tus Raudonasis Kryžius įra
šė beveik 70,000 moterų 
šiam darbui. Po 80 valandų 
lavinimo, šios slaugių pagel
bininkės ligoninėse atlieka 
kai kurias slaugių pareigas.

įrašinių Pakuotojos. Reikia patyru- i 
šių. Gera mokestis.

MIILIAM D AVIES CO.
4101 S. Union Avė.

TYPIST—$20 00 for beginners plūs 
overtime. Typing railroad rate 
sheets. Congenial working condi- 
tions. 5 day week.
GUNTHORP-WAKREN PRINTING 

COMPANY
210 W. Ja.tkson Blvd.

Nekatalikas teisėjas 
gina katalikiškus 
dėsnius

X
Portland, Ore. — Teisėjas 

Donald E. Long kalbėjo 
Portland universitetą bai
giantiems ir jis pareiškė, 
kad šeimos nepaliečiamū- 
mas yra pagrindas geros ir 
tvarkingos visuomenės.

Teisėjas įspėjo graduantus 
prieš lengvapėdišką pažiū
rą į moterystę. Jis pareiškė, 
jog moterystė reikia laiky
ti švenčiausiu dalyku iš vi
sų žmogaus pasireiškimų.

Teisėjas Long nėra kata
likas, bet jisai visai katali-

Priežodžiai
Kaip gamta kultūros ne

tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).
Linksmumas žmoguje, kaip 

ir pavasaris: atskleidžia 
gražiausius žiedus.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati-1 
duok karo reikalams.

Tie verti atminimo, korio 
pamiršo save. — Vapero.

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Jei kelias { Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo,, nes jį turi 
savyje. (Vi. Putvys).

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; e 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

t
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t - Lietuvi* santykiai su kaimynais
H. RABINAVIČIAUS ATSILANKYMAS

Sąryšy Su Henriko Rabinavičiaus, seno ir apsukraus 
Lietuvos, diplomato, lankymosi Chicagoj, bolševikų dien
raštis surado naujų priemonių gerų lietuvių vardui 
teršti. ’

H

Pirmoje vietoje to šlamšto redaktoriai skelbia pray 
simanymus apie p. Rabinavičiaus kelionės į Chicagą 
tikslus. Jie įtaria, kad toji kelionė turėjusi kažin ko
kių paslaptingų dalykų.

Nei jie susitiko su Rabinavičium, nei jie buvo jam 
surengtame pagerbime, tačiau zaunija ir tiek. Girdėjo, 
kad skambina, bet nežino kur.

MELUOJA IR NERAUSTA

R 
11.

liečiu reikalas. Nieks neįgaliojo nė “V.” redaktorius 
kalbėti Vašingtono ar Maskvos vardu. Juk Kominter- 
nas jau likviduotas. Paramą Sovietų Rusijai, kaipo 
Jungtinių Valstybių sąjungininkei kare prieš ašį, mes 
teikiame nemažesnę, kaip ir lietuviškieji komunistai ar 
kas kitas. Bet toji parama dar nereišika, kad Amerikos 
piliečiai turi pritarti Maskvos siekimams Lietuvą ar 
Kurį kitą kraštą paglemžti. Pati Jungtinių Valstybių 
vyriausybė nepritaria šipm rusų bolševikų užsimojimui, 
nes jis yra imperialistiškas ir prieštaraująs demokrati
jų karo tikslams, taip aiškiai inkorporuotiems į Atlanto 
Čarterį.

Danijos šventė
proga,

Kad pavaizduoti, kokias nesąmones skelbia lietuviai 
bolševikai, priminsime Toscano restorane buvusį p. Ra
binavičiaus pagerbimo vakarėlį, kuriame kalbėjo tik 
pats garbės svečias p. Rabinavičius ir šiuos žodžius 
rašantis, kuris pakvietė svečią kalbėti. Tačiau “Vilnis” 
rašo visai iš piršto išlaužusi, kad M. Vaidyla pasakęs 
anti-semitišką kalbą, kuri svečiui nepatikusi. M. Vaidy
la nė vieno žodžio šiame vakarėly nekalbėjo, todėl jis 
negalėjo bet kam patikti’kr nepatikti.

Mes žinom, kad tuo raštu ir daugeliu kitų insinuaci
jų bolševikai provokuoja. Dėl to į tai buvome manę 
nekreipti jokio dėmesio. Bet, matydami, kad tas laik
raštis ir toliau tas melagystes skleidžia, matome rei
kalo jo redaktorius susarmatinti. Tik, deja, jie sarma
tos jau seniai nebeturi.

KITA MELAGYSTE

Pora dienų po p. Rabinavičiaus išvažiavimo iš Chi- 
cagos, “V-nis” pradėjo vėpelioti, kad, girdi, jis čia lan
kęsis tuo tikslu, kftd katalikų, tautininkų ir socialistų 
grupėms aiškinti reikalą keisti savo politiką link So
vietų Rusijos.

Tai kita gryniausia melagystė.
Pirmoje vietoje p. Rabinavičius Chicagon buvo atvy

kęs savo privatiniais reikalais, o antra — jis niekam 
neįtikinėjo reikalą keisti politiką santykiuose su Rusija 
ar kita valstybe, nes jis žino milžiniškos lietuvių dau
gumos nusistatymą, su kuriuo ir jis pats visa pilnu
ma solidarizuoja. Tas nusistatymas — laisva, demokra
tiška, nepriklausoma Lietuvos respublika, šio mūsų ir 
visos lietuvių tautos nusistatymo nieks negalės pakeisti.

Santykius su Sovietų Rusija nenustatys nei p. Rabi
navičius, nei vienos ar kitos amerikiečių lietuvių gru
pės vadai, tuos nustatys laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos valdžia. .

KOMUNISTAI — TAUTOS GRABORIŲ ROLĖJ

Lietuvių komunistų laikraščių redaktoriai kitaip, ži
noma, tuos santykius supranta. Jų nusistatymas — vi
siškai pasiduoti Sovietų Rusijos vergijai, išsižadant tei
sių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, likviduojant 
Lietuvos valstybę, išnaikinant lietuvių tautos vardą. 
Tik išgamos tokių santykių siekia su Rusija ar su ki
tu kaimynu. Doras, sąmoningas lietuvis ieško saistyk*, 
su kitomis tautomis Ir valstybėmis ne kaipo vergas, bet 
kaipo laisvas Ir nepriklausomas žmogus, nes jis žino, 
kad patsai Dievas jam davė teisę būti laisvu 
ir būti savo krašto, savo žemės šeimininku, kal
bėti tokia kalba, kurią jam Dievas davė ir garbinti Die
vą taip, kaip jo sąžinė diktuoja. Tų teisių iš lietuvio 
nieks neturi teisės atimti; nei rusas bolševikas, nei vo- 
kietys nacis, bei lenkas, nei kas kitas.

Birželio 5 d. įvykstančios Danijos šventės 
LKFSB patiekia įdomių žinių apie šį kraštą.

Ši valstybė gyventojų turi ne ką daugiau ka:p Lietu
va; 3,805,000, jos gi užimamas plotas—16,575 kvadr. 
mailios — yra net mažesnis, negu Lietuvos. Danija yra 
garsi žemės ūkiu, nors tuo teužsiima tik apie trečdalis 
gyventojų. Ypač garsūs yra danų pieno produktai. Da
bar, žinoma, tuo daugiausia vokiečiai naudojusi, kurieI
jau treji metai, kaip čia šeimininkauja. Tačiau laisvę 
pamėgusios, kultūringos danų tautos naciams suvirškin
ti niekaip nepavyyksta. šiemet naciai staiga, tik 10 d. 
prieš tai pranešę, pravedė Danijoje rinkimus į parlamen
tą. Rinkimais naciai norėję laimėti daugumą, kuri būtų 
paskelbusi Danijos prisijungimą prie Vokietijos. Galime 
suprasti, koks turėjo būti nacių nusivylimas, kai iš visų 
balsų Danijos naciai tegavo tik apie 1 nuoš.. kai tuo tar- 
pu visi kiti pasisakė už patriotiškai nusiteikusių partijų 
kandidatus, balsavo gi apie 90 nuoš. turinčių teisę bal
suoti. Danų tautos nusiteikimus gražiai išreiškė jų Įgal. 
Ministeris prie USA, H. Kauffmann, š. m. kovo mėn. 13 
d. kalbėdamas Metropolitan Opera House: “Mūsų taikos 
siekimus lengva nusakyti; mes neturime jokių teritori
nių siekimų, faktinai — jokių kitų siekimų, kaip tik 
siekimą laisvės. Kokią tik auką ar duoklę kitos tautos 
darys dėl bendros kovos, ir mes padarysime. Kokį tik 
apribojimą savo suverenumo priims kitos tautos, ir mes 
priimsime dėl bendros gerovės. Kokį tik planą tarptau
tinės organizacijos, pagrįstos Atlanto Charteriu, palai
kys kitos tautos, ir mes paremsime.” i

Danija buvo dažnai lankoma Lietuvos agronomų, ūki
ninkų ir jaunimo ekskursijų. Lietuviai taip gabiai vijosi 
danus ūkio srityje; kad paskutiniu laikotarpiu danai iš 
lietuvių pusės, ypač sviesto gamyboje, buvo susilaukę 
labai rimtų konkurentų. Iš danų rašytojų Lietuvoje 
buvo daugiausia pažįstamas Andersonas, kurio pasako
mis daug kas grožėjosi. Danijos gi rašytojas Age Meyer 
Benedictsen yra parašęs puikią knygą apie,Lietuvą — 
“Lithuania.”

MES IR SOVIETŲ RUSIJA

Kas liečia mus, Amerikos piliečius, ne mes palaiko
me santykius su Sovietų Rusija, bet Jungtinių Valsty
bių vyriausybė. Tai yra vyriausybės, bet ne paskirų pi-

Artinto meilės darbas
Vatikano informacijos biuras per N. C. W. C. (Ame

rikos katalikų centrą) praneša, kad jokiu būdu negali 
gauti žinių apie belaisvius laikomus Vokietiįo3 ir Ru
sijos belaisvių stovyklose. Nei nacių nei bolševikų vy
riausybės neprileidžia įsteigti bet kokį susisiekimą su 
jų laikomais belaisviais.

Aiškinti, berods, nereikia, kad karo belaisvių padėtis 
yra liūdna ir skaudi. Jie skursta ir medžiaginiai Ir dva-, 
ainiai. Dėl to Vatikanas imasi žygių, kad jiems pagel
bėti, žinių apie‘ jų artimuosius pranešti ir giminėms 
apie juos pranešti.

Gelbėti belaisviams, tai didis krikščioniškomos arti
mo meilės aktas. Bet, deja, diktatoriai ir krikščionybę 
ir patį žmoniškumą iš savo darbų programos yra iš
braukę. Ta proga galima ir daugiau pasakyti — jie 
kariauja prieš krikščioniškosios artimo meilės dėsnius, 
jų vieton norėdami pastatyti žiaurų, kruviną pagcniz- 
mą. j ’

Ką čia ir bekalbėti apie belaisvius — diktatoriai vi
sus žmones savo vergais paverčia.

federalinė valdžia ir mokyklos
Jungtinių Valstybių senatorius. Elbert Thomas (iš 

Utah steito) patiekė senatui įstatymo projektą, kurį 
pravedus, mokykloms būtų teikiama federalinės val
džios finansinė pagalba.

Prieš šio įstatymo projektą griežtai pasisakė Natio
nal Catholic Welfare Conference (Amerikos katalikų 
veikimo centras), šiuo reikalu įteiktas motivuotas raš
tas.

Prelatas George Johnson, rašydw»as senatoriui Tho
mas, pasakė, kad katalikai yra priešingi bet kokiai fe- 
derelinei pašalpai švietimo reikalams. Jis užakcentuoja 
dvi svarbias priežastis; federalinė pašalpa sutrukdytų 
švietimo tikslų ir eigos vietinę kontrolę; įstatymo pro
jekte nėra pro vizijom, kuri garantuotų tokią pašalpą 
katalikiškoms mokykloms.

Katalikų vadai nurodo ir daugiau stiprių motyvų, 
kurie įtikinančiai kalba, kad šis įstatymo projektas tu
ri būti atmestas.

žinomas Lietuvos rašyto- 
jas-humoristas A. Gricius- 
Pivoša drauge su dešimtimis 
tūkstančių kitų lietuvių bu
vo išgabentas į . Sibirą.

Jis buvęs tuo laimingas, 
kad jį vežė tame pačiame 
vagone su visa šeima — iaao 
na ir keturiais vaikais. Nors 
vargo ir kentėjo, tačiau ne 
tiek, kiek tie, kurie huvo 
nuo savo šeimų atskirti.

Sibire jam teko dirbti šun
akius fiziškus darbus fanuo
se. Dirbo ir jo žmona.

•
Gricius-Pivoša ir kitu at

žvilgiu buvęs laimingas; jis 
ir šeima gavę atskirą kam
bariuką.

Žiemą Sibiro šaltis siekda
vęs 56 laipsnius žemiau ze- 
ro. Rašytojas su visa šeima 
— šeši žmonės susikrausty- 
davo ant rusiško pečiaus su 
plačia nugara...

Daug vargo ištrėmimo pria 
džioj, vargsta ir dabar.

•
A. Gricius-Pivoša pasku

tiniais Lietuvos nepriklau
somo gyvenimo metais bu
vo “L. Aido” redakcijos na
riu.

Jis yra buvęs ir Amerikoj,
, Čia važinėjo drauge su ki
tu Lietuvos žurnalistu Bru
žu.

Ir viena ir antra Lietuvos 
okupacija Lietuvos sūnus iš
blaškė po visus pasaulio kraš 
tns. •• •-

Tremtinio likimas yra 
skaudus.

•
Gricius, kažkokiu laimin

gu būdu išsirūpinęs sau ypa
tingų privilegijų.

Jam buvę leista grįžti į 
Europos Rusiją, kur daug 
tremtinių norėtų važiuoti, 
nes, mat, arčiau tėvynės Lie
tuvos.

ar
Dabar Pivoša esąs Mask

voj, kuri esanti perpildyta. 
Dieną judėjimas didelis, bet 
naktimis gatvės tuščios, nes 
apsaugai nuo lėktuvų, mies
tas aptemdomas, nors vokie
čių lėktuvai seniai ten besi
lankę. Visose gyvenimo sri
tyse pirmenybę turi kariš
kiai.

Žinias apie rašytoją Gri
cių mums patiekė LKFSB.

Po svietą pasidairius .
Valstybių vyrai, o paskui 

ir paprasti žmonės, šneka, 
kad po šios vainos busią am
žinoji taika. Kokiu būdu tas 
įvyksią, visaip figeriuoja- 
ma. Vieni sako, kad būsią 
uždėtas tarptautinis teis
mas, kuris baus būsimus 
Hitlerius, Mussolinius ir ki
tus tokius zabijackųs. Kiti 
šneka, kad busią suorgani
zuota tarptautinė policija, 
kuri neduos niekam ginklo 
į rankas paimti. Kiti dar fi- 
geriuoja, kad po šios vainos 
mūsų galingas Dėdė Šamas 
valdysiąs svietą ir užves to
kį parėdką, kokį mes turi
me čia, Amerike.

Visa tai skamba labai 
fain. Tiktai visi pamiršta 
vieną rokundą, būtent, kaip 
suvienodinus žmonių būdą, 
kuris yra vienas, gal, di
džiausių kaltininkų vaidų, 
peštynių ir vainų. žmonės, 
kaip gerai žinome, nėra vie
nokio būdo: vienas choleri
kas, kitasi sangvipinkas, tre-t 
čias kitokio. Ryškiausiai 
žmogaus būdo skirtumą 
mums parodo saliūnas. štai, 
prie baro būrys žmonių. Po 
ketvirto, penkto stiklelio jau 
pradeda rodytis kiekvieno 
būdas. Vienas pradeda da
rytis avinėliu: švelnus, lipš
nus; nors ir nepažįstamas 
būsi, tave kalbina, myluoja, 
fundija; žodžiu, pagatavas 
viską atiduoti. Kitas prieš 
valandą nemokėjęs nei ABC 
pasidaro “mpkytas”. Ką tik
tai nori, jis tau ištlumočys; 
painiausias rokundas padės 
ant delno, lyg koks profeso
rius. Trečias, prieš valandą 
buvęs avinėliu, pasidaro le
vas. Jis pagatavas sienomis 
laipioti. Kabinasi prie kiek

vieno, kumštimis barą dau
žo, savo macę rodydamas. 
Rods, ims ir visą svietą už- 
vajevos. Pasidaro tikras 
Hitleris...

—A, — nutraukslt man 
šneką. — Taip esti tiktai 
tarp paprastų žmonių.

Gerai, duosiu jums kitą 
priklodą iš diplomatų vals
tybės vyrų.

Vieną sykį, kada dar Hit
leris sienas poperavo, o Mu
solinis — pentavo, laivu 
plaukė trys vąlstybių vyrai: 
anglas, prancūzas ir vokie
tis. Išėję ant denio jie susi
rado ramią vietelę pasikal
bėti valstybių reikalais. Vie
toje, kurioje taikėsi sėstis, 
būta išsikišusios vinies. Pir
mas ant vinies atsisėdo vo
kietis. ‘•‘Nudegęs” savo sė
dynę jis greit atsistojo nie
ko nesakęs. Prancūzas ma
nydamas, kad vokietis nori 
jam vietą užleisti, nieko ne
laukęs drąsiai sėdosi. Paju
tęs sėdynėj “dieglį”, šis taip 
pat greit atsistojo ir pakuš- 
domis nusikeikęs pasitrau
kė. Priėjo anglas, šis ir gi 
atsisėdo ant vinies. “Nude
gęs” taip pat jis atsistojo, 
apsidairė, rado- įrankį, ku
riuo ramiai Ištraukęs vinį į 
šalį numetė, o pats vėl į tą 
vietą atsisėdo.

Spicpirvirvio Dumkos
Vyrai, suroganizuokime 

fondą mūsų bolševikams as- 
perino nusipirkti, nes savo. 
Viedomoscies “schode” aną 
dieną pasauliui pasiskundė, 
kad Lietuvos Atstovybės 
jiems bruką “kontroversia- 
lius klausimus”, nuo kurių 
mūsų raudonukams skauda, 
vai Jiaip skauda, galveles!

Fat far Long Haul

(“Draugas”, 1918 m. ge
gužes 3 d.).

Amerikiečiai pliekia vokle 
čituk.. Amerikos kariuomene 
Europoje ėmė smarkiai plie
kti vokiečius. Pikardrjoje 
priešus sumalė keliose vie
tose.

•
\ skiečiai bombarduoja Pa 

ryžių... Užvakar vokiečių lėk 
tuvai skraidė virš ParyMsns 
ir mėtė bombas. Prancūzi
jos sostinė vis dažniau pra
dedama bombarduoti ii aro.

Wm. Klng, Sn«lneman, and Mllan Wll«on, Flraman, In Naw York
Central frelflht traln aarvtea, eorrtrltouta “Fata to Fry Httler” from 
tholr kam aandvvlehot. “W« haul munltlona and w« know haw much 
tht flyaarine from waata fat ia naadad far gunpavvdar and madlolnoa," 
n • n,---------------------------------------

-J.,s.. .ii
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Nuostabūs mūsų dienų Įvykiai Liurde
- Žydo rašytojo giesme katalikų šventosios 
garbei. - Iš patalo pakyla mirtinai serg? džio
vininkai ir ūmai suaugę sulaužyti kadai. -

Lietuvių... legionu su
sidomėjo amerikiečiai

(LKFSB) Laikraštis “The 
Register” įdėjo paveikslą 
lietuyio, Evansvillės klebono, 
kun. J. J. Vineiaus ir apra
šymą, kaip toje parapijojeTūkstančiai gydytojų seka tuos įvykius. - 85 gražiai veikia Marijos legio

. . . .vi . T i nas Tai’ palyginamai, jau-

m. nuo pirmojo apsireiskuno. — TelOęirdnid iŠ na organizacija, kurios na
riai lanko pairusias, atšilu
sias šeimas, varguolių grjte-už fronto linijų nuo barzdoto lietuvio vyskupo.

Kai vokiečių armijos pul
kai geležiniu batu maršavo 
per Prancūzijos žemę, kai 
minios žmonių bėgo nuo už
plūstančio nacių tvano, pa
likęs viską gelbėjosi ir ra
šytojas F. Werfel. Likimas 
jį nubloškė į Liurdą. Čia pra
sidėjo didžiausio įtempimo 
valandos. Kiekvienu momen
tu tasai rašytojas, kaip ko
vojęs prieš nacius, jiems ga
lėjo būti išduotas. Ryto kel
damasis jis nežinojo, ar va
kare bu? Laisvas, ar atsidurs 
kalėjime ir bus pasmerkt n 
mirti. Bebūdamas Liurde ir
pažinęs šv. Bernadetos gy-> 

venimą bei Liurdo stebukLus, 
jisai, nors būdamas žydas, 
padarė pažadą, kad jei Dan
gaus jėgos padės jam iš to 
pavojaus išsigelbėti, jisai pa 
rašys knygą, kurioje kaip 
tik begalės, iškels šv. Ber-

ŠV. BERNADETA, 
kuriai 1858 m. vasario 11 d., 
pirmą kartą šv. P. Marija 
apsireiškė Masabielio olos 
angoje, Liarde.

(Ši šv. Bernadetos foto
grafija nuimta prieš jai į- 
slosiant į vienuolyną).

nadetos garbę. Ir Apvaizda -------------------------------------------
jį išvedė gyvą. Atvykęs į ėjo 70 metų sukaktis. Pager-

ŠUVO TRANSPORTE 5,009 mokinių auklėja Šv. Kazimiero 
seserys - 1

lietuviškose mokyklose auk
lėja arti 5,000 mokinių. Jei 
lietuviško* parapijos gali Iš
laikyti savo mokyklas, tai 
tik dėka seselių mokyto^ 
pasišventimo, kurija autis 
ka dirbti už« tokį malą oš-

les ir vykdo apaštalavimo 
darbus, kurie, kaip praktika 
parodė, būna labai sėkmin
gi. Kun.. Vincius atkreipė a- 
merikiečių dėmesį tuo, kad 
jis gražiai sugebėjo į apaš
talavimo darbą įtraukti jau
nuosius-moksleivius, parink
damas jiems atitinkamus už
davinius. Aiškindamas tos Ac»e
organizacijos tikslus ir jos Vienas iš paskiausių paveikslų Leslie Howi:rd (centre),, 
naudingumą, kun. Vincius pasižymėjusio aktoriaus, kuris dingo r.u kitais 16 britų 
kalbėjo per vietinę radijo lėktuve. Lėktuvas vyko iš Lisabonos į Londoną, čia rodo- 
stotį. “Marijos Legionas” y-' ma scena iš naujausios movie “Spitfire”, kur vaizduoja- 
ra suorganizuotas ir Chiea- ma garsūs britų kovojantieji lėktuvai.

, goję prie Sv. Jurgio parapi- ...... ............................... ..............................
jos. Tos organizacijos nariai 
lanko ligonines, prisideda 
prie spaudos platinimo, su
randa vaikų, nepakrikštytų 
ir neprivestų prie sakramen
tų, ir asmenišku apsilanky
mu tose šeimose paveikia, 
kad būtų tos religinės parei
gos išpildytos.

ninkas” ryžtasi to darbo im
tis, žinodamas žmonių mei
lę prie Liurdo Sv. P. Mari
jos ir susidomėjimą tais ne-

Bern.adei.te” Tas veikalas raštis “Darbininkas” pasi- paprastais mūsų laiko įvy- 
taip pagarsėjo, kad ilgą lai- • ryžo išleisti naują laidą kny- kilia Tikimasi, kad visi lie
ką buvo labiausiai perkama g°® 2Pi€ Liardą, nes anks- tuviai, kurie tik gali, priai- 
knyga Amerikoje. Ji yra išė- &au turėtos atsargos išsi- dės savo anka prie taip avar- 
jusi jau ir prstncūzų kalbo- baigė, o daugiau tos knygos , bios knygos išleidimo. Jei 

” Lietuvos atsigabenti ne- kas aukos nemažiau $6.00,

Ameriką tasai garsus r3Šy.; biant pradžią tų malonių šal- 
tojas savo įžadą ištesėjo, ,p> j tinio, kurios taip gausiai lie- 

knygą “The Song of 3a0*rase Liurdo stebuklai laik-

(LKFSB) Chicago* mies
te ir artimoje apylinkėje 
(Chicago Heights ir Wau- 
kegan: Chioagos arkivysku
pijos ribose) jri:> 13 lietu
viškų parapijinių mokyklų, 
kuriose šiemet buvo 1,972
mokiniai. Su jais dirbo dau-Į lyginimą, kad iš jo beveik 
ginu kaip 70 Šv. Kazimiero neįmanoma pragyventi: tik 
se-erų, mokytojų, Sv? Kaži- 30 dolerių mėnesiui. Tačiau 
miero Seserų akademijoje seserys dirba su dideliu pa

siėmėt 490 studenčių ir dau-J sršventimu, rūpindamos ne
giau kaip 20 seselių moky
tojų. šiemet baigs akademi
ją 120 mergaičių. Antroje 
seserų kazimieriečių akade
mijoje •— Juozapo Marijos 
viloje šiemet baigs 10 mer
gaičių. Iš viso šv. Kazimiero 
seserys dirba 30 mokyklų 
(parapijinių), kuriose yra 4,- 
436 mokiniai. Trys iš tų mo
kyklų yra nelietuvių. Pra
kaitant ir akademijose esa
mas auklėtines, turėsime,

tik mokymu ir auklėjimo, 
bet ir įkvėpimu meilės sav<> 
lietuviškai kilmei ir kalbai. 
Kad pačios seserys geriau 
įprastų prie lietuvių kalbos, 
jos yra įpareigoto* aavo šai 
pe kalbėti daaghussia lietu
viškai, Seserų kazimieriečių 
mokyklas inspektuoja sės. 
Teofilė, be to jomis rūpinasi 
ir pati molina Juozapa. Chi- 
cagoje birž. 3 d., per šešti
nes, suruošta lietuviškųjų 
mokyklų dainų šventė «karTremtinis aprašo savo kelionę į Sibirą

(LKFSB) Per rueų kai i- gabenti iki kelionės galo. Su-1--------------------------------- . ...  ----- ------ - ... —r w.
nę cenzūrą perėjusiame laiš- stojimo vietose mes grupė- tuv4- Ir dabar mes to lau-1 pažiūrų pasikeitimą... Priti
kę iš Rusijos vienas tremti- mis rinkomės apsupdami va- j ^iame, tą sapnuojame ir to j hitleriškas lietuvių nudista
ms taip aprašo įspūdžius ir gonus, pripildytus “Maisto” meldžiamės, žinoma, katali-J tymas stiprėja...”

kad šv. Kazimiero seserys demijos patalpose.

nuotaikas: “Prisimindamas .“Pienocentro”, “Lietuvos kų bažnyčių čia nėra,, 
pravoslavų kraštas.

Nedaug lietuvių, kurie no-

čia! čia paduodamos laiško iš
traukos, suprantama, tokios, 
kokias tikėtasi galint pra
eiti pro cenzorius. Mes turi
me iš kitų šaltinių žinių, kįjv i 
tremtiniams teko gerai 
badauti, kad šeimos buvo 
išskirtos: vienur tėvas, ki-

savo pažįstamus dažnai mąs Cukraus” prekių, šie vago- 
tau apie jus. Jei neklystu, • nai mus lydėjo net už Uralo.
mūsų paskutinis susitikimas Kai kurie iš mūsų galėjome' retų pasilikti Sibire. Kas tik 
buvo Kaune, ant Vytauto D. i papildyti savo išteklius iš turi galimybės, veržiasi į 
tilto, 1940 m. birželio, ar lie- šių šaltinių... Iš kiekvieno Sovietų vatetijoa Europos 
po? mėnesyje. Nežinau jūsų vagono išrinktieji įgalioti- | dalį, kur tikisi buB patogiau 
minčių, bet aš nesitikėjau, niai rūpinosi jų atstovauja- ( laukti karo pabaigos ir grįi-
kad po mūsų pasikalbėjimo mų žmonių maistu... Kelio-' ti į Lietuvą.' Kai kuriems tur motina» ° kartais vahta 
ir išsiskyrimo, mes nukeliau- nes metu laiką praleidome liptų vi a.ma tokios galimybės dar kįtur- Rugelyje kon 
sime j taip skirtingus kon-1 kiekvienas pagal -savo tem- peralikem Nugml.
tinentus: Jūs į Ameriką, o peramentą: dalinomės gau-

eentracijos lagerių, kur yra 
lietuviai, mirtingumas didė

m« .uv.ržymų pare™,., „«o Dlbar daug
Liaudies Komisarų Tarybos, apie žiaurų nacių elgftaj su 
o ji, matomai, ima dėmesin ištremtais rusais.

aš į Aziją -u Sibirą. Spėju, namą maistą ir ginčinomės,DafosiT uasral ta knysTEL _
krutamieji Da- begalima, gi susidomėjimas gaus knygą ir to (tos) var- kad jūs žinote aplinkybes, kiti lošėme kortomis, daina-le

gaminama
veikslai.
JProfesoriaus ilgų 
metų tyrinėjimai —

Liurdo įvykių garsas

, Liurdo įvykiais kaskart 1a- das bus įrašytas į Knygos kurios mane nuvedė į Rytus, 
biau auga. Tai drauge bus Rėmėjų skaičių. Pačioje kny- Liabar, kai jau pusantrų me- 
p a gerbimas ir garbingojo goję tilps knygos rėmėjų mane skiria nuo tų įvy- 
knygos autoriaus, vysk. Bū- vardai, kurie liudys tų žmo- kių, kurių dramatiška? įspu 

di- čio 70 m. amžiaus sukak- irių įvertinimą lietuviškos ^is išvykstant ir kel.ones 
knygos ir greitą prisidėji-' Pirmomis dienomis buvo stipdelis ir jais susidomėjimas ties. O svarbiausia — vi _ _ ___

nepaprastas. Bet mes, lietu- siems įdomu įsigilinti į tuos mą prie katalikams svar- n“t’ atsiminimai kiek isblė- 
viai, jau turime puikią kny- stebuklingus Dangaus galy- j bau? reikalo. Aukas ir už- so- Beb tada — žmonės su 
gą apie Liurdą: “Šv. P. Ma- bių pasirodymus Liurde, pa*- sakymus siųsti adresu: “Dar
rijos Apreiškimai Liurde”. tirti, kaip visiškai akli žmo-į bininkas”, 366 W. Broadway,
Ją parašė J. E. vysk. Būčys. nes Liurde yra pagiję, kaip! So. Boston, Mass. Iš anksto 
Tai gilaus proto žmogus. Sa-1 užaugo gydytojų per ilgus i reiškiame nuoširdžiausią pa- -Į atsigabeno)' stotį... Vieni gai 
vo mokslu jis tiek pasižy- metus nepagydomos žaizdos, j dėką, nes paremiate atCeų! Išjosi Kaune palikę savo daik 
mėjęs, kad buvo pakviestas kaip iš ligo? patalo pakilo| spaudos reikalą, apie kurį ~ ‘
(dar prieš Didįjį Karą) Pet- mirtinai džiova sergantieji 
rapilio Dvasinės Akademijos ligonysj kaip pūnančios vei- 
profesoriumi, vėliau gi lais-'do kiaurymės užsitraukė 
vu visų profesorių balravi- plaunamos Liurdo vandeniu
mu buvo išrinktas Kauno 
valstybinio universiteto rek
toriumi. Dabar jisai yra vie- 
nintęlis lietuvis rytų apeigų, 
bar^dotąsai vyskupas, vie
nintelis lietuvis, bars turi 
aukštas pareigas Vatikane,

kaip sulaužyti kaulai ūmai 
suaugo ir vyras laisvai ėmė 
vaikščioti.

Tie įvykiai šimtais atve
jų kartojasi mūsų dienomis. 
Juos stebi tūkstančiai gydy 
tojų, profesorių iš visų kraš-

popiežius Pijus X pasakė:

— Veltui statysite bažny
čias, veltui darbuositės mi
sijose ir steigsite mokyklas; 
visi jūsų geri darbai, visos 
jūsų pastangos tos sunai-j 
kintos, jei nepasinaudosite | 
tuo pačiu metu taip svarbiu; 
gink’-u, koktu yra gera kata
likiška spauda.

Kus. J. Prauskisprie popiežiaus. Prieš kiek, tų, visokių tautų ir visokių 
laiko jisai pats buvo nuvy- įsitikinimų. Ir jie turi pri 
kęs į Liurdą, iš dokumentų] pažinti, kad Liurde vyksta, Nors visM būtum užmirš- 
ir pirmaeilių šaltinių tyri- kažkas, ko negalima gamtos ,aa» dangos visuomet lieki 
nėjo nuostabius Liurdo įvy- priemonėmis pasiekti ir iš jtavo tėvyne, 
kius, kalbėjosi su stebuklin- aiškinti, ~ kad Liurde taip 
gai išgijusiaist ligonimis, su aiškiai pasirodo ano pasau- 
da Štarais, kurie matė gana- Ii© ranka.
tos priemonėmis nebegali
mus bepagydyti sunkiai ser-

oocTersmaum ivom
Mc*r suėstas ren .

SKIN TMHBLES
(eatoCMS* MataS)

rišuliais, bagažais, drabu
žiais ir kitokiais kelionės 
dalykais. Kiti net ma>tra~us

tus, o kiti rūpinosi, ar jie 
įstengs savo lagaminus nu

vome, dalinomės naujieno
mis ir darėme spėliojimus 
kas toliau bus, o kai kurie 
verkė... *< *W!

Į paskirties vietą atvyko
me traukinio nepakeitę. Ta 
da prasidėjo skirstymas: vie 
ni į valstybines farm?.?^ ki
ti į miestus. Kati kurie ėmė
si duoną pelnyti batus tai
sydami, kiti mokėsi staliau 
amato ir t.t. Visi mes turė
jome didžiausią svajonę, kad 
karas kaip greičiau pasi
baigs ir me? grįšime į Lie-

Atyda Lietuviams!

žodelis į tave, mielas 
skaitytojau

Atsiklausęs telegrama, iš 
“Darbinin

kas” gavo vysk. Btkčio lei
dimą perspausdinti jo kny
gą. Naujai išleidžiamoji kny
ga apie Liurdą bus gausiai 
paveikslais papuošta. Vien 
tų paveikslų klišių padary
mas kaštuos spie $179.90.

l

gančius, o kurie paskiau tu
rėjo pripažinti, kad tie ne
pagydomieji stebuklingu feū- i fronto linijų 
du pasveiko. Tuos savo ty- kM>” Mvn 
linijinius vysk. Būčys ir pa
skelbė minėtoje knygoje.

Pagerbiant dvejas 
sukaktuves

Šiemet sueina 86 metai 
nuo pirmojo Šv. P. Marijos pats gi knygos išleidimas 
apsireiškimo Liurde, be to atseis netoli dvidešimts šim- 
— neseniai vysk. Būčiui su- tų dolerių. Tačiau “Darbi

-vh»t«au'v 
for unslelitly nurfac* pimpis.,

hipnriabm and midIIm- nltlR Irrlt.f tai, 
hera’, u amulngly aucceraful doc- 
‘ r*. fq_ _ ; ____ / _f rsftiišrsš
Itching M>reiMM and .UrUjĮfht įn to 
help natūra pramota f

tlv. ina-.dleata help VOUrt ahte.

niARGirnr
VIENINTtLIR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAR. 11, 1933 M.

WHFC -1451 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:80 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk- 
tadieitiara nuo I iki 8 v. v.

I MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. We»iern Avi., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

škir
šefioč

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKAI
Mm pašarome RAKANDAMS gerus ’
APDENGALUS UI neblunkančių spal

vų medžiagos Ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VlSftKAI DYKAI!

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS— 
Matykite anus kaslink Megstinlų Pa- 
ranke. VrapertM, Grindų Paklajitnns. 
Prapen dirbam pagal orderį Sykai!

BECK3 DEPARTMENT STORE .
>821-U 80. HALSTED ST. TEL.: VAROS 4718 N

Sudriko Didelėj Krautuvėj Randasi - 
Radlo, Iewelry, Laikrodėlių, 

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų*
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės atakas į ta- 

sirinkimul. Už cash ir lengvais išmokėjimais.

Jums apsimokės atvažfootl pas Budrikę nors Jns 
gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuve 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Ifalst‘ <l 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSfPH F. SUDRIK. Iroųoratal
FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Holsted St> TeL Cahunet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nno 19:90 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pistų.

Žymfls Radlo Programai leidžiami Sudriko Krautuvas 
WCFL 1M0-K Sekmadienio vakare, 0-tų valsadą 
WBFC 1406-K KMvirtadenio vakare, T«tą
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JAUNŲ LIETUVIUKŲ SMAGUS DAINŲ FESTIVALIS
\ • •

(spūdžiai iš metinės dainų šventės
Gėlių girliandomis buvo iš Atskirų chorų pasiektus 

puošta šviesi scena. Šaly-, laimėjimus įvertins teisėjų 
mais.— trispalvė ir žvaigž- komisija: sesuo Bernarda, 
dėtoji vėliava. Tai lyg gai- sesuo Eucharista, kun. Me
rės, kuriomis pažymėtas jau Keon, bet gausūs plojimai, 
nųjų kelias — eiti taku, kur nuoširdus kun. Urbos ir kun.
veda Laisvosios Amerikos ir 
tėvų žemės — Lietuvos —

. meilė. Suskambo miela lie- 
’tuviška daina. Tai buvo šeš
kinių'popietė, Šv. Kazimiero 
seserų akademijoje. Jau įėjo' 
į įprotį, kad Į Dangų Žen
gimo šventėje mūsų jaunieji 
lietuviai turi Čikagoje savo 

I metinę dainų puotą. Jų čia 
' susirinko daug šimtų ir vi- 
si au dėmesiu klausėsi įžan
ginio žodžio, kurį pasakė 
prof. A. Pocius.

— Daina, giesmė žmogų 
sutinka prie lopšio ir lydi iki 
grabo; paguodžia nuliūdi- 

,' muose, džiugina linksmybė
se, puošia tautines iškilmes 

* ir pagyvina bažnyčios pa
maldas...”

« Į sceną pakaitomis vis ko
pė Visų šventų mokyklos' ka, kas ją krauna, didžios 
auklėtiniai, Šv. Kryžiaus, Šv. I vertas pagarbos. Nėr tėvy-

Albavičiaus žodžiai davė 
daug padrąsinimo mūsų jau
niesiems pamėgti dainą. Šv. 
Kazimiero Seserų akademi
jos patalpos darosi mums 
kas kart gyvesniu kultūros 
židiniu. Gaila, kad dar pla
tesnė publika negalėjo atsi
gaivinti tuo sėkmingu jau
nųjų pasirodymu, skambio
mis dainomis. Visi būtų pa
jutę, kaip giliai teisingi anie 
vieno vaikų choro dainuoti 
žodžiai, smagiais garsais pa
saulin paleisti komp. V. Gžei 
čiaus:

— Kas sužadina krūtinę, 
jei ne dainos Lietuvos, kas 
duos spėką begalinę dėl nu
vargusios sielos. Tai mūs 
turtas, tai mūs laimė — dai- 
nužėlė Lietuvos, kas ją ren-

e Mykolo, Aušros Vartų, Gi
li mimo Šv. P. M., Dievo Ap-
• vaizdos, šv. Petro ir Povilo,
? Šv. Jurgio, Nekalt-) Prasid. 
’Šv. P. M., šv. Antano...

Pilnutė salė miela širdimi
* klaupėsi apie grožybę Lietu- 
; vos, kaip ją pavaizdavo Nau- 
" jalis; dainos garsų, kLausy- 
, tojų mintys buvo nuneštos 
’ ten, kur banguoja Nemunė-
• lis ir kur, Ks. Vanagėlio žo-
• džiais betariant, paukštė ža- 
. dina — kelk, Jurgut...

Čia vėl scenoje apdainuo-
, j amas Lietuvos miškų aidas,
I tekanti skaisti saulutė ar ga- 
■ lingai traukiama ‘ ‘Jaunimo
* daina” bei Baranausko “Gie- 
’ du dainelę”.

Pakaitomis buvo įterptos
| smagios amerikoniškos dai- 
5 nos bei orkestro muzika.

Mažesnės mokyklcte, ma- 
S žiau buvo atstovaujamos, bet 

galima drąsiai užtikrinti —
; visi pasistengė padainuoti 
w geriausiai, kaip tik galėjo.- 
FIr už tų chorų dainų spln-! 
te dėjo rūpestingas šv. Kaži-J 
temiero seselių darbas, kurs
♦ išmokė vaikučius gražios a iš 

kios tarenos, dailaus daina-J 
vimo. Su daugeliu mokyklų 
atvyko ir mūsų muzikai — 
parapijų vargonininkai. Gra
žu, kad jie padeda mūsų jau-

» na jai kartai prasiveržti į dai 
;nų karaliją. Salėje matėsi ir į 
.parapijų dvasios vadovai: 
,kun. Albavičius, tėv. Mačiu- 

lionis, kun. Urba, kun. J.- 
Dambrauskas, kun. Abroma- j 
vičius, kun. Zakarauskas, 

■An. Prunskis.

nės be liežuvio, kiekvienas 
gali supras. Atimk dainą nuo 
lietuvio, tai Lietuvos nebus 
rast. ”

Šį vakarą koncertuoja

STEPHANIE NOVICKY

Jauna, 16 metų pianistė 
šį vakarą 8 vai. su Junior 
Oak Park Symphony duos 
koncertą Children’s Theatre, 
prie Lake St. ir Forest Avė., 
Oak Park, III, Visas koncer
to pelnas skiriamas nupir
kimui muzikalinių įrankių 
kareiviams Illinois vai. sto
vyklose.

rinkimą sekmadienį, birželiol ADR YYIV reime 
6 d , 3 vai. popiet, Gige Park, AKU AAIV seimo deracijos 19 skyr. $3.00; LR mo Šv. Kryžiaus dr-ja $5.00;

Susirinkimai
Town of Lake. — Dr-ja 

Šv. Agotos laikys pusmetinį 
susirinkimą sekmaadienį, bir 
želio 6 d., 1 vai. popiet, mo
kyklos kambaryje. Prašome 
nares skaitlingai susirinkti, 
nes per vasarą susirinkimų 
nebus. Valdyba

Simano Daukanto draugi
jos priešpusmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, bir
želio 6 d., 12 vai. dieną, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Susirinkimas bus 
svarbus, todėl kiekvienas n-.- 
rys privalo būtinai dalyvau-

svetainėje, prie 55-tos ir So. 
Western Avė. Sus-me bus iš
duoti įvairūs raportai ir da
romi planai ateičiai. Bus pa
teigta įdomių žinių iš karei
vių gyvenimo. Bus skaito
mas pagyrimo laiškas iš A- 
merikos Raudono Kryžiaus 
centro, kuriame pabrėžta, 
jog Amerikos-Lietuvių Ka
reivių Motinų Raudono Kry
žiaus vienetas, 4 mėnesių am 
žiaus, nuveikė daugiau už ki
bus vienetus šiame distrikte 
ir k:d centras žada mūs vie
netą paskirti šio distrikto 
vadu. Šaltimiero Šuram-Bu- 
rum, vieneto narių pastan
gomis ir Šaltimiero radio 
programų surinkta ir įteik
ta Amerikos Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui $1,769.25.

Susirinkiman, kaip kituo- 
Stephanie Novicky praei- met( atsilankys garbingų sve 

čių iš pakraščių sargybostą pavasarį suruoštam aukš
tesnių mokyklų studentų pi-, (Unit state3 Coast Guard). 
ano konteste Laimėjo pirmą gus rodomi judamieji pa
vietą. Šį vakarą ji skambins veikslai apie Coast Guard
solo Liszt’o, Rachmaninoff 
ir kitų pasaulinių kompozi 
torių veikalus.

ti. Daug reikalų randasi 
svarstymui. P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieni, bir
želio 6 d., Hollywood svet., 
2419 W. 43rd St., 12:30 vai. 
popiet Bus pardavinėjami 

ikaro bonai per susirinkimą. 
Visi malonėkit dalyvauti su
sirinkime.

Lucille S. Dagis, rast.

Bridgeport. — Draugystės 
Šv. Petronėlės išvažiavimas 
turėjo įvykti sekantį sekma
dienį, 6 d. birželio. Dabar 
pranešu, kad neįvyks iš prie
žasties lietingo oro.

Komisija

narių pareigas. Kalbės Unit 
ed Slates Coast Guard jū-

protokolas
(Tęsinys)

Draugijų sveikinimai 
ir aukos

Town of Lake — ARD 1 
skyr. $25.00; Moterų Są-gos 
21 kp. $3.00; Šv. Pranciškos 
Rymietės dr-ja $5.00; Mer
gaičių Sodalicija $5.00; Mo
kyklos Merg. Sodalicija $5; 
Ministrantų dr-ja $3.00. Vi
so $46.00.

Bridgeport — ARD 2 sk. 
$35.00; Ministrantų dr-ja $5; 
Mokyklos Merg. Sodalicija 
$5.00; Gyvojo Rožančiaus 
dr-ja $5.00; Mergaičių Soda
licija $5.00; Amžinojo Ro
žančiaus dr-ja $5.00; Tėvų 
Marijonų 10 skyr. $6.00; Šv. 
Onos dr-ja $4.00; Apaštal. 
Maldos dr-ja $5.00; Tretinin
kų dr-ja $5.00; Šv. Petronė
lės dr-ja $5.00; Labd. Są-gos 
5 kp. $3.00; LRKSA 15 kp. 
$2.00. Viso $90.00.

North Side — ARD 3 sk. 
$10.00; Šv. Mykolo Arkan 
gėlo dr-ja $5.00; Šv. Rožan-

KSA 160 kp. $3.00; Tėvų 
Marijonų 35 skyr. $3.00; Šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
2 skyr. $3.00; Angelo Sargo 
Bernaičių dr-ja $2.00. Viso 
$186.00.

West Pullman — ARD 7 
skyr. $35.00; Kareivių Mo
tinų klūhas $10.00; Apašt. 
Maldos dr-ja $5.00; Atradi-

f
Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liąuor 
(staiga Chicagoje

reivis, kuris buvo išgelbėtas' čiaus dr-ja $3.00; Šv. Cecili- 
nuo torpeduoto laivo. Žade- jos dr-ja $2.00. Viso $28.00.
jo atsilankyti 
iš SPAR.

ir kalbėtoja

Amerikos-Lietuvių Karei
vių Motinų draugija Laikys, 
labai svarbų mėnesinį suel-

Kurie ir kurios tarnauja 
Dėdei Šamui, jei yra parvy- 
kę atostogų, prašomi atsi
lankyti į susirinkimą. Po vi
sam motinos ir visi -atsilan
kę, bus vaišinami John F. 
Eudeikio.

Amerikos-Lietuvių Karei
vių “tėvai” esate garbės na.- 
riais šios organizacijos, tad 
irgi malonėkite dalyvauti.

Kareivių sūnų. motinos, ku 
rios dar neįsirašėt į šią drau
giją galėsit nedėlioj tai pa
daryti. Įstojimas nemoka
mas. *

Jadvyga Čepulienė, pirm.
Povilas Šaltimioras, org.

Paragink užsisakyti “Drau
gą”. /

’ Roseland — ARD 4 skyr. 
$150.00; Šv. Onos dr-ja $5- 
Idealių Moterų klubas $5.00 
Mokyklos Merg. Sodalicija 
$3.00; Ministrantų dr-ja $2 
Viso $165.00.

Dievo Apvaizdos parap. — 
ARD 5 skyr. $25.00; Šv; O- 
nos dr-ja $5.00; Tretininkų 
dr-ja $5.00; Apašt. Maldos 
dr-ja $5.00; Rožių-Lelijų klū 
bas $5.00; Mokyklos Merg. 
Sodalicija $2.00; Ministran 
tų dr-ja $2.00. Viso $49.00.

Brighton Park — ARD 6 
skyr. $130.00; Labd. Są-gos 
8 kp. $5.00; Moterų Są-gos 
20 kp. $5.00; Apašt. Maldos 
dr-ja $5.00; Mokyklos Merg. 
Sodalicija $5.00; Ministran
tų dr-ja $5.00; Tretininkų 
dr-ja $5.00; Mergaičių Soda
licija $3.00; Šv. Kazimiero 
Karalaičio dr-ja $3.00; Fe-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

Labd. Są-gos 10 kp. $5.00; 
LRKSA 303 kp. $5.00; Šv. 
Vardo dr-ja $5.00; Mokyk
los Merg. Sodalicija $2.00; 
Ministrantų dr-ja $2.00. Vi
so $74.00.

Providence, R. I. — Mo
kyklos Mergaičių Sodalicija 
$2.50.

(Bus daugiau).

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuota 

ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tavemama. 
Užsakymai Išvežiojanti 

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

Uždaryta kožna šeštadienį FRANK VIZGAJBD, Sav.

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

Tel. REPnhlie 1538—9

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS
PATAISYS JŪSŲ BATUS BE 

KUPONŲ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui.
Moderniškos Mašinos.

PAUL'S SHOE
3318 South Halsted Street

%

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

1 OF

Ambrosia & Necfar
BEERS

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas, baldas, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mfisų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonnmų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwritera"

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

COT.TTMBIA INSURANCE ČOMPANY
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

I<abel geros rūšie* moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
dotli kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE SHimiPVi

PEOPLES

ASKOLUS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGO I
STATYBA] — REMONTĄ VTMUl ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE* PROGA DABARTINĖMS tEMOMP

nuošimčio ratoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 8%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— M Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and tOAN ASSOCIATION
TEL. ČALUMET 4118 Jo* M. Moierte. Sec'y. 8288 80. HALSTED 8T.

arba

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

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

Namų Materijolą Ui Dar temomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir ankštą rflšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaaiink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANPOS: Sekmadieniais įtuo t vai. ryto Iki 1S vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 1:10 valandos popiet.

Urmo |wnoiesale) kainomis pristato J alines it ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą partor setą
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnltnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
daryt jį kair 
NAUJĄ
dirbtuvėj. 
deHi
kimas visokių 
spalvų apdan, 
falą-

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WEST ROO8EVELT ROAD
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X Šv. Antano mokyklos 
Cicero mokslo metus bai
giant programa bus išpildy
ta sekmad. birželio 6 d. 3 
vai, p. p. Mokytojos ir mo
kiniai per ilgesnį laiką ruo
šėsi prie šitų iškilmių. Virš 
poros desėtkų jaunuolių gaus 
mokyklos diplomus.

/

X Bergman’s Grove, kur 
šįmet bus pirmas “Draugo” 
piknikas, ne toks koks se
niau buvo. Įvesta kai kurių 
pagerinimų. Gi dideli me
džiai, po kuriais apsčiai suo
lų, teikia malonų pavėsį. Bet 
ypatįng&i gena, kad .daržui 
pasiekti nereikia automobi- 
liaus. Cermak-La Grange gat 
vėkariai priveža prie pat 
daržo.

X J. Kaupo tavernui, prie 
W. 23 St. ir Hoyne Avenue, 
praėjusio ketvirtadienio va
karą viesulas padarė nuos
tolių: vieną didelį langą iš
nešė ir sutrupino, o kitą su
gadino.

X M. Varkalienė, žinoma 
Marąuette Park veikėja, pa
ti pirmutinė įsigijo Vyčių 
Dienos (K of L Day) ištisą 
tikietų knygutę. Per keletą 
“Draugo” vajų ji yra bu- 
vus sėkminga kontestininkė.

Į Jį— , u ■ -/•— • ■ —

EKTRaFeKTRaT
Permainytas ' 

vardas ir 

adresas

X Stasio šimulio kriaučių 
šapa adresu 2150 S. Hoyne 
Avė. bus centras visų K of 
L Day (liepos 5 d.) reikalų, 
ypatingai tikietų gavimo ir 
tvarkymo. Dovanų vyčiai šį
met duos: $100 sidabriniais 
ir du U. S. War Bonds — 
vieną už $100, o kitą už $75. 
Tikietus žmonės jąu gaudo, 
nes tiktai po penkis centus.

X S. Šaulienės, Federaci
jos Chicago apskr. sekreto
rės namuose, praeitą ketvir
tadienio vakarą posėdžiavo 
valdybos nariai ir kai kurie 
veikėjai. Be kitko, nutarta 
ateinantį rudenį suruošti 
ciklą paskaitų įvairių šįmet 
Lietuvos istorinių jubiliejų 
proga. Kiekvienas jubiliejUSs 
bus minimas atskiroje kolo
nijoj. Paskaitų ciklas haig- 
sis Federacijos konferencija. 
Prelegentai jau nužiūrimi.

X Gyva varna pečiuje. Tai 
ne prasimanymas, o tikra 
tiesa. Tas atsitiko Bliūdžiu 
namuose; 4626 S. Rockwell 
St. Vaikai išgirdo, kad pe
čiuje kažkas baladojasi. Pra
nešė motinai. Toji atidarius 
dureles pamatė juodą, gyvą 
varną. Kai bandė pagauti, 
varna kirto į ranką. Tuomet 
ji pašaukė švogerį, kuris už
simovęs pirštines varną pa
čiupo nežiūrint jos atkak
laus gynimosi. Pasirodo, var 
na į; pečių pateko per kami
ną. Neseniai tokiu pat būdu 
buvo į pečių patekęs ir kar
velis. Bliudžiai stebisi, iš kur 
galėjo atsirasti varna, ka- 

idangi Brighton Park jų ne
matyti.

GRĮŽO X Šv. Antano bažnyčioje 
vakar prasidėjo iškilminga 
novena prie šv. Antano, ku
rią veda kun. J. Stašaitis iš nes. 
Saleziečių Kongregacijos. No 
venos pamaldos kas rytą 8 
vai. ir vakarais 7:30 vai.

Cicero. Tokie profesionalai 
tikrai yra garbė ir pasidi
džiavimas katalikų visuome-

of Dįrectors tos organizaci- X Šv. Kryžiaus parapijos 
jos ir nuolatinė bendiadar- pradžios mokyklos mokslo
bė organizacijos 
“The Reporter”.

laikraštyj metų baigimo programa bus 
sekmadienį, birželio 1? 4.

Sf

Į**"'

X Genovaitė Cinikaitė n- 
teinantį sekmadienį išvyksta 
į Mercy ligoninę, kur bus 
padaryta sunki operacija 
Visi artimieji prieteliai pra-1 
šomi pasimelsti, kad opera
cija pavyktų. Ji yra sesuo 
kun. P. Ciniko, MIC., “Dr?'i- 
go” adm.

X P. Varakulis, “Dra,;go” 
agentas Dievo Apvaizdos pa, 
rupijoj, ir senas Vyčių vei
kėjas, pirmas paėmė 20 kny
gučių (1,500 tikietų) dide 
lems dovanoms Vyčių pik
nike liepos 5 d., Vytauto par-

Joseph E. Davies nuvežė šįmet dovanoj bus to- 
prezidento Roosevelto laišką : $100 sidabru, $100 Wai 
Stalinui. Davies grįžo iš Bond — pirma dovana ir $75 

1 — antra. Tikietas toms do
vanoms gauti tik 5 centai.- 

»
X Frauk Kay (Kakanaus 

kas) yra nė tik plačiai žino
mas advokatas, ypatingai Ci 
ceroj, bet Šv. Antano para
pijos komiteto narys ir bro
keris, tai yra patarnaująs 
įvairių rūšių apdraudose. Ne-

X Frances Gregalūnas yra 
vienos Chicago viešos mo
kyklos viršininkė ir veikli 
narė Chicago Principal’s 
Club. Be to, yra narys Boara

GARY, INDIANA LA HMM'IJ Vi V ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja, 

į PHONE 9000 U17 ROOSEVELT STKKKT

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETE VIU 
DRAUGĄ

N. KANTEIt, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pbone YARDS 6054

’ 1 f.

■ • ■ v 'PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 
. Association

OF CHICAGO

2202 W. Ceimak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAU8KA8

Sekretorius

Sprogimas sužeidė 

35 asmenis

CUMBERLAND, M. d., 
birž. 4. — Coianese Corpo
ration of America vienam 
pastate įvyko sprogimas. 35 
asmenys sužeista. kurių 
penki sunkiai. Keliolika su
žeistųjų paimta j ligonines

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISU

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Maskvos ir parvežė nuo Sta
lino atsakymą prezidentui.

X Marijona Mondeikaitė 
duktė Šv. Antano parapih 
varg. Adolfo ir Antaninos 
Mondeikų, pirmadienį, bir
želio 7 d., gauna šv. Kazi
miero akademijos baigimo 
diplomą. Be bendrojo moks
lo, Mary yra pamėgusi mu
ziką. Jau ne tik reikale pa
vaduoja savo Įtėvą, bet veda 
parapijos Glee Club ir daž
nai akompanuoja, mūs dai- į 
nininkams. Rudenį Marijona 
pasiryžus siekti aukštesni! 
mokslą Kita Mondeikų duk
tė taip pat lanko bv. Kazi
miero akademiją.

santykiai 
su Stalinu

WASHINGTON, birž. 4. 
— Spaudos konferencijoje 
prez. Rooseveltas pareiškė, 
kad jo sutarimas su Stali
nu yra kuo puikiausias.

Prezidentas buvo klausia 
mas apie Davieso parvežtą 
iš Maskvos Stalino laišką.

Mūsų pastatytas
TftVAMS MARIJONAMS

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui musų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDVS|S Ofisas Ir Dirbtuve: 527 N. HESTEBN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ.

«J

3142 W. 63RD ST.

Spauda yra viena stipriau- 
žiūrint tų visų pareigų, dar Į šių priemonių: ji barsto gy- 
žiada būti “Draugo” korės vybės ir mirties sėklas.
pondentu (DKK nariu). Jo?______ ____________________
adresas yra 1539 So. 50 Avė., I PLATINKITE “DRAUGĄ’ ’

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

. (Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

Vieniems Metams Z -jjf|
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nennmeskit senų, sugedusių Budclnlųkų. Jų negulima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų ji mis daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben Ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Ji PAMINKLAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnraiture

MAUZOLEJAl

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

ALESAUSKAS 
and SONS

Factory Representatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointinent call — 

REPUBLIC 6051

499547 SOUTH BERMITAOE AVENTJH

Tel. YARDS 1741-1742
4852-54 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmadlr Ketvirtai vak. 

U stoties WGB8 (1890), su Povilu šaltimieru.L

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS n'

81 Firma Viri 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose! e e e s e e e

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

Workmanship and flateriais Unezelled—at Lowest Prices 
BUY-U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
--THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chąmber of Commerce

'MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W- VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOTŲ PATOGUMUI:.

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
jums nt jdšu Visai šeimynai sąlygas aitureti 

DAUG FKIU PALAIKYMO SVEIKATOS rIR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMI’EKAiCKOS 1

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra. 
žiu spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pliis- 
torio ir wallboard. Vienas aptraukinias užtenka! Nereikia calci
mine nuplauli, nereikia pirmiau naudoti sealer ant ploisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską apdengiu. 
UN1TEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, M.tyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 55th and State Streets

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE .

r/ 4848 SO. CALIFORNIA A^E.
I. LIULEVICIUS

P. I. RIDIKAS

• 8 
'I

Mes Turinis 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

Phone PULLMAN 9601

Phone YARDS 49©>

Phone LAFAYETTE 857

Phone YARDS 078

EVANAUSKA
Phone. YARDS 11M4K

8854 SO. HALSTED STREET 71S W. 18th STREET
Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th HTRRRT

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
8814 WEST 28rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 10# t h ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.
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SVC. PAN. MARIJOS GIMIMO PAR. PIKNIKAS
Įvyksta Vytauto Parke, arti I15tos ir Crawford Avė.A •

Šiuomi Marąette Parkiečiai nuoširdžiai užkvięčia visus 
savo kaimynus ir draugus atvykti į mūsų rengiamą pikniką! 
Užtikriname visus, jaunus ir senus, kad turėsite gerą laiką.

Sekmadieni, Birželio (June) 6tą dieną, 1943 metais
Bus visokių įvairenybių, o ypatingai: įžangos laimutės

»
dovana, imtynės ir lenktynės— kas visiems labai patinka! 
Nuoširdžiai kviečia visus.......... KLEBONAS IR KOMITETAI.

Labai svarbu žinoti šeimininkėms
ČIA MES PADUODAME RACIONAVIMO

■

KALENDORIŲ

Michael F. Mulcahy, Chi
cagos metropolitan area kai
nų administracijos direkto
rius, praneša svarbias racio
navimo datas šeimininkėms, 
vartotojams ir biznieriams. 

MĖSA IR RIEBALAI

' Raudonos stampos antro
je racionavimo knygoje įsi
galioja ir baigiasi sekančia 
tvarka:

Gegužės 23 dieną įsigalio
jo J raudonoji stampa (16 
punktų) ir baigiasi birželio 
30 dieną.

Gegužės 30 dieną įsigalio
jo K raudonoji stampa (16 
punktų) ir baigiasi birželio 
30 dieną.

Birželio 6 dieną įsigalioja 
L raudonoji stampa (16 p) 
ir baigiasi birželio 30 dieną.

Birželio 13 dieną įsigalio
ja M raudonoji stampa (16 
pt.) ir baigiasi birželio 30 
dieną.

Birželio 20 dieną įsigalio
ja N raudonoji stampa (16 
pt.) ir baigiasi birželio 30 
dieną.

>ROCESUOTAS MAISTAS

Gegužės 24 dieną įsigalio
jo mėlynos stampos: K, L, 
M, jos baigiasi liepos 7 die-

Birželio 7 dieną baigiasi 
mėlynos stampos: G, H, J.H
CUKRUS

Gegužės 24 dieną įsigalio
jo stampos No. 15 ir 16, pir- 
*moje racionavimo knygelėje 
3ir kiekviena stampa gera 
penkiems (5) svarams cuk- 
raus kenavimui, jų galioji
mas baigiasi spalių 31 die
ną, 1943 metais.

Birželio 1 dieną įsigaliojo 
stamp No. 13, gera pen
kiems svarams cukraus, tos 
stampos galiojimas baigiasi 
rugpiučio 15 dieną.
KAYA

Gegužės 31 dieną įsigalio
ja stamp No. 24, gera vie
nam svarui kavos; tos stam
pos galiojimas baigiasi bir
želio 30 dieną.
KURO ALIEJUS

Rugsėjo 30 dieną baigiasi 
penkto periodo kupono (ge
ras 11 galonams) galioji
mas.

GAZOLINAS

Liepos 21 dieną baigiasi 
gazolino coupon No. 6 (ge
ras dėl 4 galonų) galiojimas 
“A” knygelėje.
PADANGOS

Birželio 30 diena yra pa
skutinė diena antram perio

dui patikrinti keleivinių au
tomobilių padangas, kurių 
savininkai turi “B” knygelę.
BATAI

Birželio 15 diena baigiasi 
stamp No. 17 galiojimas, ge
ra vienai porai batų.

Birželio 16 dieną įsigalio
ja stamp No. 18, gera vie
nai porai batų.

IŠTAIGŲ NAUDOTOJAMS
Nuo birželio 16 dienos iki 

liepos 5 dienos registruoja
si vietos boarduose dėl lie
pos ir rugpiučio mėnesio 
reikmenų.

Rūpinasi farmomis, 
kurios nukentėjo nuo 
potvynio

SpringifeFd, III. — Prane
šama, jog sekmadienį įvyko 
gubernatoriaus Green pasi
tarimas su Maj. Gen. H. S. 
Aurand, 6th Service com- 
mand, panaudoti armijos iš
teklius pataisymui farmų, 
kurios nukentėjo nuo potvy
nio. Šiam dalykui programą 
įteikė senatorius Brooks.

Gen. Aurand ir gub. 
Green yra entuziastiškai nu
siteikę dėl Brooks idėjos, 
kad armija imtųsi priemo
nių gelbėti maisto problemą. 
Trys vyrai laukia tam su
manymui pritarimo iš Wa- 
shington.

& .

••Draugas” Acfne pnotn
Kanados penkios Dlonne mergaitės, kurios gimė kartu. Su penktuke yra jų gydy

tojas De Foe, kuris stropiai žiūrėjo, kad vi sos mergaitės užaugtų sveikos, šiomis die
nomis penketukės gydytojas mirė.

Amerikiečių marinų smarki kova su 
japonais džiunglėse I

Lieut. Col. Evans F. Carl- 
son’s vyrai kovotojai vingia
vo per Guadalcanal džiung
les 35 dienas už japonų nu

Guadalcanal galą, ten auš 
tant išlipo be mažiausio pa- į 
sipriešinimo. Japonai čia vi
sai nesitikėjo amerikiečių

garos ir tie narsūs vyrai atakos.
dieną ir naktį gąsdino japo
nus, skindami kelią Ameri
kos pergalei.

šeši šimtai marinų, vado
vaujami Carlson’s, kurie bu
vo pavadinti keistais japonų 
medžiotojais, parodė nepa
prastą drąsą ir sumanumą 
prieš 2,000 japonų, šaunūs

Pelėda kelia nerimų
Evanston’e, Colfax gatvės 

gyventojai pereito ketvirta-, v5rrai nePa8mS i nelaisvę nė 
dienio vakare prašė polici
jos apsaugos nuo puolan
čios pelėdos, kuri buvo pra
minta Hirohito.

Vienas vyras pranešė po
licijai, kad jis buvo baisaus 
paukščio užpultas keturis 
kartus. Vyras pareiškė, kad 
pelėda rėkdama puolė jį iš 
užpakalio. Pelėda pirmą 
kartą taip sudavė vyrui, at
rodė, jog kas tai į galvą 
smogė su baseball lazda.

Gimė iš karto 
3 mergytės

vieno japono
Kai kurie iš jų miegojo 

purvo duobėse, gyveno ryžė- 
mis ir saldainių kiekiais ten, 
kur visokie vabzdžiais siau
tė, jie priprato prie tos vie
tos.

ATSKLEIDĖ KOVŲ 
ISTORIJĄ

Apie Carlson’s užpuolėjų 
kovas su japonais atskleidė 
Pfc. Edward Raymond Pen- 
ska, 26 metų amžiaus, 4351 
S. Wolcott avė., dabar grį
žęs į vakarų pakraščių ligo
ninę, kur gydosi nuo mate
rijos, kurią gavo Guadalca- 
nal’e.

Penska, Midway mūšių 
herojus, buvo priskirtas prie 
Col. Carlson’s garsių kovo
tojų susisiekimo šakoje, ga
vo lavinimą džiunglių takti-

Kans&s City, Mo. — Law- 
rence Diebolds vedė prieš 
aštuonis metus. Jis norėjo 
kiekvieną kartą sulaukti 
mergytės. Bet pirmas kūdi
kis buvo berniukas. Antras kos slaptoje saloje, kur tai 
irgi buvo berniukas, ir tre- Pacifike.

I čia s gimė berniukas. Birže- Tai buvo vėlus spalių mė
lio 3 dieną sulaukė iš kar- nuo, kada Col. Carlson ir jo 
to tris kūdikius — visos vyrai gavo specialią misiją 
mergaitės. ir jie buvo nugabenti į

Visi kovojantieji vyrai už
ėmė vietas aplink Hender- 
son Field, kuris randasi 
šiaurvakarų sulos dalyje. 
Penska pareiškė:

“Mūsų planai buvo atneš
ti priešui netikėtinumą, kad 
jis manytų, kad yra apsup
tas iš visų pusių. Mes žy
giavom dešimt dienų per 
džiungles, prieš pasiekiant 
japonus. Mes šutikom de
šimt japonų, kurie vogė 
kiaulę iš vietos gyventojo. 
Mes šešis japonus užmušėm, 
o keturi sunkiai sužeisti pa
bėgo- japonai pabėgo, be 
kiaulės.

“Nuo to laiko mes netu
rėjom poilsio. Japonai žino
jo, jog mes sunaikinom jų 
reikmenis ir susisiekimą, bet 
jie nežinojo, kad mūsų buvo 
tik 600 prieš 2,000 japonų. 
Mes sužinojome, kad Carl
son’s vyrai yra vadinami 
keistais japonų medžiotojais 
dėlto, kad mes medžiojom 
japonus dieną ir naktį ir už
mušėm juos kur tik suti
kom, bet nė vieno nepaė- 
mėm į nelaisvę.”

PRARADO TIK 15 VYRŲ

Toliau Penska sako: ,
“Mes vyngiavom 35 die

nas per vabzdžiuotas džiung
lių vietas apie 100 mailių 
plotą, pirm negu pasiekėm 
galutinai Henderson Field

— mūsų misijos tikslą. Iš 
viso mes netekom 15 vyrų, 
jie žuvo kovoje, 32 buvo su
žeisti ir daugiau kaip 125 
vyrai susirgo malerija ir ki
ti gavo odos užkrėtimą.”

Penska apleido Guadalca
nal Kalėdose ir buvo nusiųs
tas į neįvardytą salą Pacifi
ke pasveikti. Vasario mėne
sį bu m atgabentas į Jung 
tincs Valstybes.

Nauja tvarka laiškams siųsti
SUŽINOKITE SAVO PAŠTO VIENETO (AR
DISTRIKTO) NUMERĮ

t Chicagoje yra įvesta nau
ja tvarka siuntimui laiškų.
Kiekvienas Chicagos pašto 
distriktas (apylinkė) turi 
savo numerius. Dabar laiš
kus tenka adresuoti tokiu 
pavyzdžiu:

Harold K. Brown,
611 W. 63rd Street,

Chicago 21,
Illinois.

Skaitlinė “21” padėta po 
Chicago pažymi kur turi bū
ti nugabentas laiškas. Chi
cagoje kiekviena pašto išne
šiojimo stotis ar vienetas 
turi nuosavus numerius.
Pašto distriktų numerių pa
dėjimas palengvins prista
tyti laiškus daugiau kaip 50 
stotims ar vienetams.

Kada rašote laišką asme
nims, priminkite jiems, kad 
jie rašydami jums laišką pa
dėtų jūsų pašto distrikto nu
merį. Geriausiai padėkite 
savo pašto distrikto numerį1 
prie jūsų atgal grįžtamojo 
adreso.

Jei jūs nežinote koks tik
rai yra jūsų pašto vieneto 
numeris, paklauskite laiškų 
išnešiotojų, jie jums nuro
dys ir paaiškins.

Tuos dalykus praneša Er- 
nest J. Kruetgen, Chicagos 
pašto viršininkas.

Naujas sužeistųjų 
kareivių sąrašas

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas birželio 3 
dieną pranešė 214 Jungtinių 
Amerikos Valstyvių karei
vių pavardes, kurie buvo su
žeisti Europos, Vidurio ry
tų, Š. Afrikos ir pietvakarių 
Pacifiko frontuose. Sužeis
tųjų tarpe yra iš Chicagos 
ir jos apylinkių.

Karo belaisviu sąrašas
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas birželio 3 
dieną paskelbė 680 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivių pavardes, kurie yra 
karo belaisviais, iš jų 86 yra 
vokiečių nelaisvėje, o 594 
yra japonų nelaisvėje.

Tragiška mirtis
Chicago, UI. — Pereitą 

ketvirtadienį La Šalie vieš
butyje, iš aštunto aukšto iš
krito 38 metų "amžiaus mo
teris, navy oficiero žmona. 
Moteris žuvo. Jos piniginėje 
rasta tik 25 centai.

Kita NAUJANYBE buvo pridėta prie OLD GOLD

Obuoliu “Medus”
NAUJAS DRĖGMĖS ELEMENTAS...
Obuolių “Meilus” tai mūsų Įvardinimas 
naujo drėgmės elemento, kuris užima 
vietą, glycerino normaliai kartojamas, 
kad pagelbėjus palaikyti cigaretus drė
gnus ir Šviežius pakeliui jums.

IŠ SULTINGŲ ŠVIEŽIŲ OBUOLIŲ...
Jis gaminamas išgaruojant Šviežių ty
ri, obuolių skystmą Į Švelnų medaus 
tlrStumo syrupą ... tai Švelnus, be sko
nio skystimas, kuris mes manom yra 
keleriopai geresnis negu glyc r nas, 
dabar reikalingas karo laukuose.

PAGELBSTI UŽLAIKYT ŠVIEŽUMĄ

Mes vadinam j) Obuolių “Medus.” Ap- 
vilginus mūsų rinktinas tabakas, Obo- 
lių “Medus” pagelbsti palaikyti drėg
numą—-apsaugoja Šviežumą Old Goldą 
pakeliui jums.

• Nniijae drėgmės elementas Iftraataa U. H. De
partment of Agrlenllnre. Mes vadinam j|

OBCOI.IV “MBDCM."

*0

NEPERMAINO SKONIO...
Obuolių “Medus” nėra skon^ntojas— 
nepermaino skoni Old Gold dlgaretų. 
Įsigykite pakutĮ Old Golds S.andien. 
Jūs rasite tą pat| gardų skon} — tas 
pačias tabakas, priskaitant La takia.

PIRKITE 
DAUG KARO 
BONŲ PABARI

r

P. Lorillard Comi 
hed 17iBicabluhe

peny
1760

OI0 Goto
•OIOARBTAI

GftRftKITAR SAMMY KAVE'S BANĮ) AMD GITE8TS
TREČIADIENIAIS _ V-tą VAU VAK. — ffRUM.

MAŽIAUSIA
NIKOTINO

MAŽIAUSIA
GERKI,Oi ERZINANČIU 
TARS IR RENINS

kaip parodoma beAalIAkų, beparty- 
vllkų ir neprašytų bandymų 7 va
dovaujančių rasių. Padaryta dėl

Raader'a Dlgnat




