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...‘‘and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abrakam Lincoln

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Birželio (June) 23 d., 1943 Kaina 3c Vol. XXVII

AMERIKIEČIAI ATAKUOJA VOKIETIJA
Per radiją iš Afrikos atsišaukiama, 
kad italai sukiltu siekti taikos

Jei ne, Italijos pramonės centrai 
orinėmis bombomis bus išgriauti-
LONDONAS, birž. 22 — 

Intensyviai imta atakuoti 
Vokietija ir nacių okupuo
jami kraštai.

Pirmą kartą amerikiečiai 
lakūnai bombonešiais ata
kavo Ruhro slėnį ir vokie
čių pozicijas Belgijoje.

Lakūnai smogė Krefeld— 
pramoniniam Vokietijos 
miestui, Ruhro slėny.

Visur milžiniški išnaiki
nimai sukelti, nes atakose 
dalyvavo šimtai, gal iki 
tūkstančio bombonešių. 
Bombonešiai paskui save 
paliko tornadinius pėdais 
kius.

Britų lakūnai pasiekė net 
Le Creusot, Prancūzijoje, 
netoli nuo Šveicarijos. Ki
ti britai smogė Friedrich- 

4 shafen, kur naciai gamina
radijo instrumentus.

Antrasis amerikiečiu 
laimėjimas Į 2 dienas

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 22. — A- 
merikiečiai lakūnai vakar 

^atakavo Lae bazę ir sunai
kino 23 japonų lėktuvus.

' Kovon prieš amerikiečius 
pakilo 36 japonų lėktuvai ir 
tik 13 išliko sveiki.

Šis yra antrasis svarbus 
amerikiečių laimėjimas į 
dvi dienas.

WASHINGTON. — Ame- 
Jfc. rikos vyriausybė per Rau

donąjį Kryžių gavo žinių, 
kad japonų karo stovyklose 
daugiau kaip 300 amerikie
čių nelaisvių “nuo ligų” mi
rę.

KARO EIGA
EUROPA. — U. S. Flylng 

Fortresses bombonešiais 
praeitą naktį amerikiečiai 
pirmą kartą smarkiai ata
kavo Ruhro slėnį. Britų la
kūnai atakavo kitus karo 
pramones centrus Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Belgi
joje.

AFRIKA. — Sąjunginin
kų lakūnai drožia Sicilijai 
ir Italijai. Neapoly sukelti 
gaisrai.

PACIFIKAS. — Ameri
kiečiai lakūnai iš Lae bazės 
padangių nutrenkė 23 japo
nų lėktuvus.

RUSIJA. — Sovietai mi
nėdami karo dvimetį iš nau

SĄJUNG. VADOVYBE š. 
Afrikoj, birž. 22. — Sąjun
gininkų lakūnai bombone
šiais toliau atakuoja Sicili
ją ir pačią Italiją.

Paskutinį kartą Sicilijoje 
atakuota Messina, Syracu- 
se, Borizzo, Marsala, Castel- 
vetrano, Milo ir kiti uostai 
ir miestai. O Italijoje — 
San Giovanni, Spinazzola, 
Foggia ir Neapolis.

Sąjungininkai per radiją 
įspėja italus, kad jie išsi
keltų iš pramoninių ir susi
siekimų centrų nes sąjungi
ninkų vadovybė įsakė bom
barduoti tuos visus centrus. 
Per radiją italai įspėti:

“Be mažiausios atodairos 
bus atakuojami Italijos 
pramonių ir susisiekimų 
centrai. Bus atakuojami 
uostai, laivai ir geležinkelių 
mazgai. Tad vadovybė pata
ria jums, italai, apleisti tas 
vietas ir apylinkes ir ištrau
kti iš ten savo šeimas.”

Kitame sąjungininkų per 
radiją italams gyventojams 
pranešime pasakyta:

“Jūsų sąjunga su Vokieti
ja užtraukia jums šią nelai
mę, kad atakuojami jūsų 
miestai ir uostai ir pramo
nių centrai. Jei jūs norite,

Būrys baltųjų vyrų vejasi negrą (pažymėtas ženklu) skersai gatvę Detroite kai buvo apverstas jo automobi
lis ir padegtas. Riaušių malšinime dalyvauja daug polici jos ir sailorai. Mieste įvesti kariški įstatymai.

Kariuomenė grąžino 
tvarką Detroite

jo šaukiasi antrojo fronto.] vykiai

Krikščioniškos jėgos Vokietijoje 
smarkiai veikia; jau Hitlerį nustelbia

NEW YORK. — Naciai Ilginės jėgos sudarė nuosa-
jau pralošia, kovą dėl savo 
pastangų išgriauti krikščio
nišką tikėjimą Trečiąjam 
Reiche. Vokiečių katalikų 
bažnyčios vadai dabar pla
nuoja metodus kooperuoti 
su religinėmis jėgomis ki
tuose kraštuose padaryti 
patvarią taiką, kada hitle- 
rizmas bus nuverstas ir su
naikintas. Apie tai rašo Re- 
ligious News tarnyba, rem
damosi apturimomis iš pa-

kad šio karo laiku jūsų pra- tikimų šaltinių j„fOrmaci]o- 
monės nebūtų sunaikintos ir 
po karo atgaivintos, tad 
šaukitės taikos. Demons
truokite už taiką'.”

Sąjungininkų Vadovybės 
stovykloje gautas laiškas, 
adresuotas generolui Eisen- 
hower. Laišką pasirašo 67 
italai, Pantelleria salos pi
liečiai. Jie denuncijuoja pa
kvaišėlius Hitlerį ir jo va- 
salį Mussolinį. Prašo gene
rolo Eisenhower, kad sąjun
gininkai nesunaikintų “Eu
ropos daržo” (Italijos),

Rusijos fronte nėra 
didesniu kovu

LONDONAS, birž. 22.—
Žiniomis iš Maskvos, vakar 
kai kuriose Rusijos fronto 
dalyse tik artilerijos ir lėk
tuvų dvikova vykusi. Dides
nių susirėmimų nebūta, tad 
ir pozicijos nepasikeitusios.

Vienoj srity vokiečių la
kūnai išmetė gaisrus suke
pamųjų bombų, o rusai la
kūnai nuskandino vokiečių 
transportą Juodojoj jūroj.
Tai svarbiausieji fronte į-

mis.

Kitų kraštų religiniai va
dai paskutiniais laikais iš
kėlė priekaištus vokiečių 
religiniams vadams. Jie pa
žymėjo, kad vokiečių religi
niai vadai nieko, arba ma
žai ką, veikią kovoti prieš 
nacių tiraniją. Vokiečių re
liginiai vadai atsako, kad 
taip nėra, kad tie priekaiš
tai neteisingi. Religiniai va
dai Vokietijoje visas laikas 
grumiasi su krikščionybės 
priešais naciais. Kaip se
niau, taip šiandie iškeliami 
protestai prieš nacius. Pas
kutiniais laikais dar daž
niau ir aštriau protestuoja- 

i ma dėl žydų persekiojimų.

Antai, vienas pirmutinių 
Berlyno vyskupas Conrad 
von Preysing be paliovos 
stebi žydų kentėjimus Vo
kietijoje ir protestuoja prieš 
nacius. Reikalauja, kad jie 
paliautų žydus smaugę.

Katalikų bažnyčios va
dams pavyko suorganizuoti 
slaptą viešąją nuomonę, ku
rios tikslas yra nustelbti 
nacių vykdomą propagandą 
prieš žydus. Protestantų rė

vą frontą prieš nacių propa
gandą ir tas savo jėgas su
jungė su katalikų jėgomis.

Šiandie Vokietijos krikš
čionių atstovai susisiekia su 
okupuotų kraštų krikščionių 
atstovais ir jungiasi bend- 
ran darban prieš nacių 
skleidžiamą prieškrikščio
nišką propagandą.

Paskutiniais dviejais me
tais vokiečių katalikų vys
kupai atvirai smerkia na
cių prieškrikščioniškus užsi
mojimus ir jų pagonišką fi
losofiją.

Ir, štai, kiek yra galimu-

Angliakasiai vis
dar bedarbiauja

WASHINGTON, birž. 22. 
— Angliakasių nedarbas vis 
dar tęsiasi.

Karo darbo boardas nus
prendė nedarbo klausimą 
paduoti spręsti pačiam pre
zidentui Rooseveltui.

Vidaus reikalų ' sekreto
rius Ickes, kurs vyriausy
bės vardu valdo kasyklas, 
tarėsi su angliakasių prezi
dentu Lewis. Bet nieko ne
nutarta.

Daugiau vokiečiu 
armijos Prancūzijoj

Prancūzai patrijotai 
dirba prieš nacius ’

BERNAS, birž. 22. — ži
niomis iš Prancūzijos, tenai 
visuose miestuose ant namų 
sienų ir net gatvėkariuose 
išlipdiomi lapeliai, kuriuose 
pažymima: “Jie susitaikė 
ir jie laimės karą.”

Tas liečia prancūzų ge
nerolus Giraud ir de Gau- 
lle, kurie Afrikoje tariasi 
vieningai veikti.

Bulgarija sulauks 
diktatoriaus

ANKARA, Turkija, birž. 
22.- — Iš Balkanų atvykę 

LONDONAS, birž. 22. —, keieįvįaį pasakoja, kad Bul-
Gauta žinių, kad Vokietija

mų.vokiečių katalikų kuni- u kitų karo frontų daugiau 

kariuomenės siunčia Prangai išnaudoja kiekvieną pro
gą, kad kaip nors paleng
vinti buitį persekiojamiems 
žydams. Nepaisant pavojų 
patekti į nacių koncentra
cijos stovyklas, kunigai ir 
daugelis protestantų minis- 
terių šimtams ir tūkstan
čiams žydų parūpina lėšų ir 
gelbsti iš Vokietijos paspru
kti į kitus kraštus.

Už tai daug kunigų jau 
nukentėjo. Nemažas jų skai
čius mirė koncentracijos 
stovyklose.

Tad yra klaida užsieniuo
se sakyti, kad Vokietijoj re
liginiai vadai nieko nevei
kią, kad jie būk rezignavę 
ir nekovoją prieš nacius.

, Tiesa yra ta, kad religi
niai vcfcfai visais laikais e- 
nergingai kovoja su naciais 
dėl jų piktų darbų ir dabar 
viešąją nuomone naciai pra
dedami klupdyti.

Paraginkite savo pažįsta
mas užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

cūzijon. Sakoma, kad iš Ru
sijos fronto ištraukta 9 di
vizijos.

Svetimų kraštų stebėto
jai apskaičiuoja, kad Vokie
tija pirmiau Prancūzijoje 
turėjusi 35 divizijas, o da
bar papildyta iki 44 divizi
ją

Pasakojama, kad Musso- 
lini reikalavęs Hitlerio, kad 
į Italijos pakraščius būtų 
pasiųsta daugiau vokiečių 
kariuomenės. Bet Hitleris 
nesutikęs, kadangi Vokieti
jai pačiai reikalinga turėti 
daugiau kariuomenės.

Anglijos karalius 
lankėsi Maltoje

VALETTA, Malta, birž. 
22. — Čia lankėsi Anglijos 
karalius George VI. Jis at
vyko britų kruizeriu Auro
ra, kurs buvo lydimas kitų 
keturių kruizeriu. Karalius 
nepaprastai iškilmingai pa
sitiktas.

garijoje siaučiąs politinis 
sąmyšis ir kraštą gali iš
vaduoti tik diktatorius. Vy
ksta priešininkų pareigūnų 
šaudymai. Diktatorium nu
matomas premjeras Bogdan 
Philov, kurs yra karaliaus 
Boriso rankose.

DETROIT, Mich., birž. 
22. — Federalinė kariuo
menė, kuri iššaukta padėti 
valstybės milicijai ir polici
jai čia numalšino rasines 
riaušes. Tas įvyko tik pas
kelbus karo stovį.

Paskelbta, kad 23 asme
nys užmušta ir daugiau 
kaip 700 sužeista. Tarp už
muštųjų yra 20 negrų. Apie 
1,300 areštuota, kurių dau
gumas yra negrai.

Keletas negrų namų sude
ginta, kitų namų ir krautu
vių langai išdaužyta. Neg
rų distriktas smarkiai nu
kentėjo.

Sąjung. oro jėgos 
gali viski išgriauti

SĄJUNG. ORO bazė Š. 
Afrikoj, birž. 22. — Šiaurės 
Afrikos oro jėgų amerikie
tis vadas lt. gen. Carl A. 
Spaatz pareiškia, kad są
jungininkų oro jėgos šiame 
fronte tiek jau galingos, kad 
jos gali didžiausias ašies ka
rines barijeras išgriauti. 
Šioms jėgoms ašis neturi 
priemonių priešintis,

Lt.> gen. Spaatz sako, kad 
orinėmis jėgomis ašis bus 
palaužta. Jis nurodo, kad 
šiomis jėgomis užkariauta 
Tunisija, o paskiau Pante
lleria sala.

Naciai atgyveno 
savo dienas

COLUMBUS, O., birž. 22. 
— Armijos štabo viršinin
kas gen. George C. Marshall 
čia pareiškė, kad sąjungi
ninkų planai laimėti karą 
yra aiškūs ir atviri.

Anot jo, Vokietijai nėra 
nė mažiausios progos lai
mėti karą. Nacių ‘ ‘antžmo
gis” atgyveno savo dienas.

Sovietai sako, kad Rusijoje 6,400, 
vokiečių žuvo; rusų - 4,200,000

LONDONAS, birž. 22. — 
Dviejų metų karo Rusijoje 
sukaktuvėmis sovietų vado
vybė skelbia, kad per du nie

kad veikiau būtų atidarytas 
antrasis frontas.

Sovietai paduoda ir vo
kiečių medžiaginius nuosto-

tus Rusijos fronte 6,400,000; Hus. Sako, per dviejus me- 
vokiečių nukauta arba din
gę. Sovietai savo nuosto
lius paduoda iki 4,200,000 
nukautųjų arba dingusiųjų.

Apie tai iš Maskvos per 
radiją specialiai paskelbta.

Maskva pareiškia, kad 
Rusijos ryšiai su J. A. Val
stybėmis ir Britanija yra 
daug stipresni šiandie, negu 
praeityje. Ir atsišaukiama,

tus naciai Rusijos fronte 
prarado:

56,500 patrankų, 42,400 
tankų ir 43,000 lėktuvų. Ru- 
s^i prarado: 35,000 patran
kų, 30,000 tankų ir 23,000 
lėktuvų.

Anot Maskvos, naciai tu
ri progos taip ilgai kariau
ti ir atsilaikyti, nes užtrun
kama atidaryti antrąjį 
frontą.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
ATSIMINIMAI Iš
NETOLIMOS PRAEITIES 

(Pabaiga)

Net seminarijoje jis buvo 
“smart vyras”, nes visada 
buvo pirmas. Be to, dar ra
šė į lietuvių Laikraščius. Se
minarijos laikais į lietuvių 
kalbą yra išvertęs didelį vei
kalą “Kelionė į Europą”. Be 
to, pavyzdingas huvo ir ki
tais atžvilgiais: negėrė ir ne
rūkėt Ir šiandien jis to ne
daro. Tai žinau, nes jis kar
tais ir man duoda ‘‘pipirų”: 
“Antanai, nerūkyk!” Bet ką 
tu čia beišmokysi jau pase
nusį žmogų.

Susipažinau su kun. Mag
num J. Kazėnu kai buvo Šv. 
Antano parapijos klebonu, 
Bridgeville, Pa., kur pastatė 
puikią kleboniją ir nuošir
džiai darbavosi katalikų ge
rovei, sykiu eidamas ir Hos- 
pital Mayview kapeliono pa
reigas. Iš čia su pirmuoju 
gegužės sekmadieniu, 192C 
metais jis vyskupo paskir
tas Šv. Kazimiero parapijos

administratorium, o kun. Jo
nui Sutkaičiui mirus rugsėjo 
30 dieną, 1927 metais, pas
kirtas parapijos klebonu, 
kur iki šiai dienai sėkmingai 
klebonauja.

Nereikia daug kalbėti, nes 
visi matome, kad kun. Mag
nus J. Kazėnas daugiausia 
rūpinasi parapijos reikalais, 
jos gerovei ir tautiniai kul
tūrinei lietuvių naudai.

Šiandien, ne vien kazimie- 
riečiai didžiuojasi parapijo
je pagerinimais ir atnauji
nimais ir įrengimais parapi
jine High Schcol, bet visa 
išeivija, visa mūsų tauta.

Dėl stokos vietos, pralei
dęs daug nuopelnų, negaliu 
praeiti nepaminėjęs vieno 
reikšmingo fakto lietuvių iš
eivijos gyvenime, šventajam 
Tėvui leidžiant, rugpiūčio 15 
d., 1922 metais, lietuvaitės 
seselės atsiskyrė nuo lenkių 
seselių Nazariečių globos 
Tuo meta šv. Kazimiero pa
rapija paliko lopšys vienuo
lyno lietuvaičių seselių pran- 
ciškiečių, nes čia jos rado

pirmąją prieglaudą. Tuo me
tu, Pitlaburgh lietuviai, su 
a. a. kun. J. Sutkaičiu ir 
kleb. kun. Magnum J. Kazė
nu priešakyje, suteikė ir pir
mąją medžiaginę pagalbą 
prasidėjusiai vystytis lietu
vaičių Šv. Pranciškaus Se
serų Kongregacijai.

Po vienerių metų, jos, at- 
likusios novicijatą vokiečių 
seselių vienuolyne, M t. Al- 
verno, šalia Pittshurgh, su
silaukė džiaugsmo: įkurtas 
joms vienuolynas Dievo Ap
vaizdos kalne.

Garbė šviesios atminties 
buvusiam kleb. kun. Jonui 
Sutkaičiui, garbė ir dabarti
niam kleb. kun. Magnui J 
Kazėnui. Taip pat garbė i) 
kazimieriečiams katalikams 
Jie klausė savo dvasios va
dų, bendrai su jais dirbo Bū 
vo garbei, tautos gerovei, bu 
vo duosnūs Katalikų Bažny
čios naudai ir Lietuvos lais
vės bei kultūros aukurams. 1

Auksinio jubiliejaus pro
ga, iš širdies gilumos šau
kiu: Valio, kazimieriečiams! 
Ypatingai jų dvasios vadui 
kun. Magnui J. Kazėnui! Ma
no malda, yra: Gerasai Die-

linksma žinia
Ix» Angeles, Calif — Ne

seniai- čia atvyko ir apsi
gyveno Pocius iš Chicago, 
IU., o šięmis dienomis su
laukėme kito nuolatinio gy
ventojo — E. Stulginsko iš 
Waterbury, Conn. Abu rim
ti vyrukai. Pastarasis turi 
gerą balsą, taigi žymiai pri
sidės prie choro baisingu
mo. Matomai, balsas komp 
A. Aleksio išlavintas, nes 
Waterbury priklausė prie 
choro.

Malonu būtų, jei daugiau 
lietuvių sulauktumėme šioje 
saulėtoje padangėje.

Šio mėnesio 27 d. Dieve 
Kūno šventę ruošiamos švę
sti iškilmingai — procesija

. ■- «r ,• /

vas tepalaimina visus ir jas 
visas! Laimingai ir ilgai gy
vuokite ir neliaukite toliau 
vienybėje darbuotis Dievą 
garbei, Bažnyčios gerovei, 
šio krašto ir mūsų pačių lie
tuvių tautos naudai!

Kum A. Tamoiiūnas

EXTRA! EXTRA!
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Dienų iki

DRAUGO
4IH July Pikniko

KURIS ĮVYKS

Sekmad., Liepos-July 4,1943
I GRAŽIAME

BERGMANN’S GROVE
24th & Desplaines — North Riverside, III.

Pirmas “Draugo” piknikas šįmet bus Liepos (July) 4 d , Bergmanu’s Grove, kuris 
labai lengva pasiekti. Bile gatvekariH privažiavus Cermak Rd. reikia važiuoti Iki ga
lo Unijos (prie Western Electric Co j, ten sėsti j La G range gatvekarį, kuris priveža 
prie pat daržo. Eleveiteriu taip pat galima važiuoti, būtent, Douglad Park eleveiteriu 
vainoti iki 48 Avė., čia išlipus sėsti į La Grange gatvekarj.

Važiuojant automobilio galima važiuoti iki VVashington Blvd., Jackson Blvd., Ma- 
dison St., Roosevelt Rd., arba Cermak Rd., j vakarus Iki Desplaines Avė., ton sukti į 
pietus Ir važiuoti iki Bergmann’s Grove.

Bus daug įvairumų ir geros Muzikos šokiams prie PHIL PALMER ORKESTROS.

Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MJJSŲ 
MILŽINIŠKO ŠTAMO RIZIKA-

LINIU INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEISPASDCOTI.

TŪBOS, CLARINF.TAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTE8 
sų '‘c»«e«" — $35.0.0, $87.60,
$45.00 ir $76.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NlfiKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
$6.60. $8.60, $12.60 Iki 125.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $10.00. 
$126.00 tr $160.00. BASO ų£ 
DENGALAS — $13.00. SMICET 
LIAI $MUXKOM8, STRIUJUNI- 
AMS BASAMS, VIOLAS‘IR CSL- 
LO - $1.60, $100, $5.00, $10.00 
Ir $1(.OQ. Striflnoa 441 visų vtrt- 
min^ta; Instrumentų, BAS8 Ir 
ŠNARE DRUMS — $1 S. 50, 123.60. 
$85.00 ir $60.00. PĖDAIS, HI- 
BOTS, CYMBOLS, 1 r ŲRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PltlCH visiems 
br&m Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi Jttaų ltponu.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymu

Atstatymu visų dailų darinė
tasis,. Trlūboms, Sazaphones Ir 
taipgi Bmutkoma Ir Guitarama.

COLDSTEIN’S MUŠIU SftOP 
•14 MaxweU 8t„ CMicago

T***■

titro HERNIA arba 
PATRŪKIMO

— telkta — 
RYK ES

PATARNA
VIMAM!

— kuris —
Specializuoja 

Tame!

Nebūkit mip.'e- 
ieiotl nerangiais 
I pakinkliai,. Qjr- 
Į venkit Uuoel nue 

,^'ipatrūklms Mdoa. 

— 8PEOIĄL — 

ISklrpkite ftj skelbimų ir prisuo
kite mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IIHAN KAT1N IMĄ
-MUtl Skilvio Muskulų Treatmentų. 

NftRA KO GERESNIO Už

Creator of Custom Appllaocea for Ii yra 
:vi 8. 8TATE, RJtf. $1®, STA. 41<M 
Daily 10 A M. ’Tll S; Mon., Frl. Tll I) P.M.

taturdHZ -tu I. Buda, t te i.

Me yra epeeialla gaminimo bandymai te 
nebus kltoee lalkreAčIuoee. Taipgi, 41a 
paalfllymu nebua atkartotaa.

MSHSBanBBHBBnHRn

Prelatas J. Maciej,auakas 
jau gavo ir leidimą pas kai
mynes seseris — jų gražiam 
sodelyje įrengti altorėlius 
procesijai. Pamokslai bus 
sakomi lietuvių ir anglų kal
bomis, nes dalyvaus ir ke
letas svetimų kunigų. Pro
cesija bus nufilmuota, kad 
pasiliktų ilgai atminčiai ir 
kad jaunoji karta pamaty
tų.

Seselėms prianciškietėms, 
žinoma, bus daugiausiai dar 
bo — ne tik paruošti alto
rėlius, bet ir chorą išlavin
ti. Pastarasis darbas, gal, 
būt sunkiausias, nes choris
tai toli viens nuo kito gy
vena, taip pat kai kurie to
li nuo bažnyčios. Bet tiki
mės visas kliūtis nugalėti, 
nes noro netrūksta.

Sakoma: kur vienybė, ten 
ir galybė. Taip ir mes, lie
tuviai, čia’turime auginti ir 
stiprinti tą vienybę; ypa
tingai kurie dar neužšalę 
savo širdyje link lietuvybės 
ir Dievo meilės. Bent koks 
geras darbas sunkiai vyk
domas. Mat, čia reikia ypa
tingo pasiaukojimo.

Dievo Kūno pamaldos pn 
sidės 10:30 ryto. Jei iš to
liau kas norėtų dalyvauti

toje šventėje ir būti įamžin
tas filmoje, kviečiami atva
žiuoti birželio 27 d. adresu 
2511 — 3rd St.

Žemaičių Jonas

PLATINKITE "DRAUGĄ”

J

rtdLK SILOIO
1945 VVest 35* Straet

U»YA D PHOTOGK.V’HY 
l.oUbel ”OSS!hl.fc l'KH ES

I šEAY ETTK 2813

',*1.

Wts

Skolingam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PĘTRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso(Ubu Ir Aktalų Dlrtanv*

8401 SO. HAUSTED 8T. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik Tt«n* pore aktų visam n- 
eaBtnaul. Raudokite Jaa. leisdami 
Menemlnuotl jaa moderaltklausla 
metodą, kart* regėjime mokėtas 

galt suteikti.
•B METAI PATYRIMO

kutae pabalina

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J, Smotana. Jr.

OPTOMm RISTAI 

1801 So. Ashland Avenae 
Kampae It-toa

K UABAIt 051$. Utocaco 
onso vaiaAVOcmi 

Kasdle* 0:84 a. m. Utį t ll p. m.

ITCHC<“"D■ ■ W a ■ -tu mu'/ bck
For quick relief from itching caused by eczema, 
athkte'u foot. scabies. punples and olher itching 
conditiorų,. ūse pure, cooJuig, medicated, liquid 
B. D. D. Pdescription. A doctors for mula. 
Greaseless and stainless. Soothea, comforte and 
ųuickly calms intensc itching. 35c trial buitie 
provesit, or money back. Don’t autfer Auk your 
druggist today for D. D. B. PRCSCRIption.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje^
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums v .
APKA1NAV1MĄ VISIŠKAI DYKAI! ■ »

•PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kasiink Megztinių Pa
rankų. Draperies, Grindų Paklojlmua.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

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

% - ................. ... «

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Firmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antiad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarty

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutarty.

Office teL YARdg 4787 
Namų teL P&Oapect 1930

Tai YARdg 8846 -

DR. C, VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Ofiso tat VIRginia 0036 
Recidencijog tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais paga; sutarty

T$t YARds 6981.
Res.: KENwoed 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. CANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place * 

Tel. REPublic 7808
' __________

TeL CANal 0267
Ras. tel: PROspect 6669

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

Reeidencija: 6600 So. Artestan Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto Uty 3 pjk 

0 iki 9 v*L vnlrar*.
—-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Tol YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai,

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Weatern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Oflao Tel.................. VIRgtaia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UGONIU8 PRIIMA:

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

I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true lubos)

T«L MIDway 2880 Okicage, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:od v si. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
<r

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatailiepama — 
Šaukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.
Rairmadtanlaln nagwl miRifjtrIma.

4

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Kas myli savo tėvynę ir

Jovoja už jos laisvę — tas 
ra kilnus žmogus.

•- . a

______________ "Mir
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Trečiadienis, birž. 23, 1943

CHICAGOJE
Mykolą Andruške- 

*vičių palaidojus
North Side. — Mirė uo

lusis šv. Mykolo parapijos 
fundatorius, draugijų stei
gėjas ir darbuotojas. Mirė 
lietuvybės ir katalikybės 
meilės ugdytojas.. Nuo pat 
parapijos jsisteigimo, nebu
vo didesnio ar mažesnio są
jūdžio, prie kurio velionis 
nebūtų prisidėjęs, vadova
vęs. Jis gyvai atjautė kiek
vieną ar tai buvo parapijos, 
ar draugijų trūkumą. Visa
dos dėdavosi prie visų kil- 

j, nių ir katalikiškai-patrijo- 
tiškų darbų. Vadovavo drau 
gijoms, darbavosi parapijai, 
prie kurios jsisteigimo ve
lionis daug, daug buvo pri
sidėjęs.

A. a. Mykolas Andruške- 
vičius labai mylėjo jaunuo
sius vyčius, kurie visados 
rasdavo jo namuose pasto- 

' g?- Vyčiai jį vadindavo 
“grandpa”. Nuoširdus buvo 
ir šv. Juozapo, Šv. Mykolo, 
Šv. Kazimiero draugijoms, 
kurioms ilgai ir pavyzdin
gai vadovavo.

f Visi northsaidiečiai, sykiu 
su velionio . šeimyna, liūdi
me ir ilgai, ilgai jis iš mū
sų minčių neišdils. Dažnai 
prisiminsime jį savo maldo
se.b

Ilsėkis ramiai, mūsų bran- 
gūsis darbuotojau. Žinome, 
kad pavargai taip ilgai mūs 
visiam veikimui vadovavęs. 
Mes, likusieji, stengsimės 
eiti jūsų pramintais, nuro
dytais keliais. Stengsimės 
jūsų pradėtąjį darbą tęsti 
toliau. Seksime jūsų palik-

Iškėlus vikarą
Marųuette Park. — Gi

mimo Panelės Švenčiausios 
parapijonai apgailestauja 
netekę sumanaus vikaro ku
nigo A. Valančiaus. Mūs tar 
pe vos trejetą metų tebuvo, 
tačiau paliko neišdildomą 
atmintį. Visi jauni ir seni 
gėrėjomės jo patraukiančiu 
iškalbingumu bei visad links 
mu būdu. Ypač jo gabumu 
pamoksluose.

Linkime kurt Valančiui 
ko geriausios kloties ir Die
vo pagalbos, naujame pasky
rime. O, naujam vikarui, 
kun. W. Urbai linkime 
džiaugsmo ir sėkmių mūs 
tarpe. V.

tą mums pavyzdį.
Velionio šeimos nariams

reiškiame gilios užuojautos.

Lietu vytis

Negrai apeliuoja 
į prez. Roosevelfą

WASHINGTON, birž. 22. 
— National Association for 
the Advancement of Colo- 
red People vakar kreipės į 
prezidentą Rooseveltą, kad 
jis tuojau per radiją kreip
tųsi į gyventojus paragin
damas juos griežtai pasi
priešinti ašies ir kitų Ame
rikos priešų propagandai. 
Minėta organizacija už kilu
sias rasines riaušes Detrod- 
te ir įvykusias nesenai ki
tur, kaltina ašies propagan
dą. Tuo būdu ašis tikisi pa>- 
žeisti • Amerikos naminį 
frontą.

Organizacija pareiškia, 
kad tik prezidentas alLvo 
asmeniniu žygiu gali sulai
kyti rasinių riaušių plitimą.

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

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 5:80 valandos popiet
z*

DlfiNKABTlS DRAUGAS, CHICAGO, in n
H

HELP WANYEJ) — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS HELP M ANTE!) — MOTERYS

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dU. be* paveskite mums juos perdlrb- 

ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
PILNAI Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

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

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

' ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENY 

197 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9486

HELP WANTED — VYRAI

B U S B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL
6849 Sheridan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite 1 Tlmekeeper's ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

5849 Sheridan Rd.

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
ADVANCE ALUMINUM 

CASTINGS CORP.
2742 W, 36th PLACE

DOCKMEN
FREIGHT HANDLERS

Patyrusių Čekerlų dirbti naktimis. 
Gera mokestis. Matykit Mr, Hoff po 
9 ryto.

INTERSTATE MOTOR 
FREIGHT SYSTEM 

1833 S. Ganai St.
VIDUJINIS NAKTINIS SARGAS 
reikalingas. Defense dirbtuvei. Turi 
būt Amerikos pilietis. Atsišaukite j 

AMERICAN GENERATOR 
& AIRMATURE CO.
2614 W. 48th St.

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti "Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At- 
sišaukit tuojau. j <

DRAUGO RAŠTINE
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.

DIRBTUVĖS DARBAI
Reikia patyrusių Plovėjų (Sawyers) 
Ir Kalikų (Nailers), Dirbtuves Dar
bininkų Ir prie medžio darbininkų.

yardley box oo. '
525 W. 76th St.. Bldg. No. S.

DIE MAKERS (4)
Moderniškoj dirbtuvėje. Nauji Įren
gimai. Gera proga prie pastovių 
darbų su Jsidlrbimu. Tiktai eksper
tai—vyrai lai atsišaukia.
ALGONQUIN TOOL & DIE CO. 

4^17 Rice St

Foundrės
Darbininkų

GERI PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ IR NĄKTI ŠIFTAI 

EMPLOYMENT OFISAS ATDA
RAS NUO 7:30 RYTO IKI 

5 POPIET KASDIEN

Western
Foundry Co.

3634 S. KEDZIE AVĖ.
STIPRIŲ VYRŲ

Reikia bieluoti popiero atmatas dir
bant nuo 2:30 popiet Iki 11 vakare. 
75c { valandą.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. Klmball Avė. .

REIKIA VYRŲ 4
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers. 
Sprayers ir Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. MlcTUgan

DIE CASTERS 
. REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbu šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbimo.

2742 W. 36th PLACE

PAPRASTŲ . 
DARBININKŲ

KEIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 

PARAGON 
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

REIKIA
Išsiuntinėjimui Darbininkų 

Ir Machine šapos Pagelbininkų.

UNIVER8AL FORM 
CLAMP CO.

1238 N. Kostner Avė.

VYRŲ
Reikia. Patyrimas nereikalinga. 
Dirbtuvės ir paprasti darbai svar
bioj pramonėje. Viršlaikis gera 
mokestis. Atsišaukite į ofisą.

A. H. ROSS & SONS
1229 N. Branch St

(Dlvlsiorl St. netoli Elston Avė.)

REIKALINGAS LINOTIPISTAS
"Draugo** spaustuvėje reikalingas 11* 
notlplstas (sscerts) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali toki darbą dirbti, praiomo 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. 1I.LC. 

9884 flo. Oakley Avru Chkngo

REIKALINGI
SQUEEZER MOLDERIAI

DIRBTI

PILKOS GELEŽIES 
FOUNDRftJE
Atsišaukite į

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.

POLISHERS
Prie*'

100% KARO DARBŲ
Didelė “job shop platiną” dirbtuvė. 

Gera mokestis. Atsišaukite i
>GRUNWALD PLATINO CO. 

2559 W. 21st St.
DARBININKŲ

Reikia Industrialinei dirbtuvei dir
bant Defense darbus. Arti prie gat- 
vekarių linijos. Darbai išlauko.

CHICAGO FREIGHT CAR 
PARTS CO.

1531 W. 119th St.

VYRŲ
Išmokti Prie 

LENGVO PUNCH 
PRESS 

OPERAVIMO
100% KARO DARBAI 

★ ★ ★ ★ ★ ★
Pertikrinkit šiuos Punktus:

★ NORS NAUDINGAS. PIR
MESNIS TAM PATYRIMAS 
NEREIKALINGA. JEI NO
RITE IŠMOKTI MAŠINISTO 
AMATA, MES JUS IŠMO
KINSIM.

★ TINKAMAS PRADINIS AT
LYGINIMAS LAIKE MOKI
NIMO SU ALGOS PAKĖLI
MU PAGAL VERTINIMĄ IR 
PRODUKCIJOS BONAI 
DUODAMI NORTNTIEMS 
GABIAU MOKINTIS.

★ ŠEŠIOS DIENOS SAVAITĖ
JE: LAIKAS IR PUSE UŽ 
ŠEŠTADIENIO DARBĄ.

★ ŠIAUR AK ARINĖJE MIES 
TO DALYJE: GERA TRAN
SPORTACIJA.

★ DU ŠIFTAI: 7:30 RYTO 
IKI 4 POPIET IR 4:30 PO
PIET IKI 1 RYTO.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS NUO PTRMAD. IKI 

ŠEŠTAD., 7:30 RYTO IKI 5 
POPIET.

CHICAGO 
TRANSFORMER 
CORPORATION

3501 W. ADDISON ST.

HELP WANTED — MOTERYS
VAIKINŲ 
IR VYRŲ

16 iki 50 metų senumo reikia prie 
lengvų dirbtuvės darbų. Atsišau
kite j

MEYERCORD CO.
5339 W. Lake St.

VVAREHOUSE VYRŲ
Stiprių vyrų, visokio amžiaus. 
Patyrimai nereikalinga. > 70c į va
landą pradžioje ir laikas ir pusė 
mokama už viršlaikį, šis tai dar
bas jums.

SYKES TERMINAL 
WAREHOUSE 

931 W. 19th St

TROKERIŲ IR PRIE 
LENGVŲ DIRBTUVES 

DARBŲ
Užtenkamai Viršlaikio 

Jei Norite
Pradinė rata 65c Į vai. 97 Hc J va
landą už viršlaik). Dirbant kasdien 
be pertraukos gausit karo boną do
vanų.

NATIONAL CHEMICAL CO. 
8917 8. May 8t.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarts algos pakė
limas. Diena Ir nakt| M f tai. Atslšau- 
klt asmenlMkal nuo 8:80 ryto Iki 8 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Merginų
Reikia

100% Karo Darbam
Patyrusių ar kurios interesuojasi 
radio darbais. Gera proga po ka
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

Puiki Transportacija 
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.

MERGINOS
Užsidirbklt 326 Į savaitę laike mo
kinimo welding amato. Algos pa
kėlimas po 30 dienų. Patyrimas ne
reikalinga.

ARNOLD SCHWINN & CO. 
1718 N. KILDARE AVĖ. 

BELMONT 4720
'MERGINŲ, 18 iki 40 metų senu
mo reikia išmokti cmbroidery a- 
matą Mokestis laike mokinimo. 
Taipgi reikia patyrusių Beaders.

ASHLAND EMRROIDERY CO. 
820 8. Franklfn Webstcr 2890

BŪKITE IR JŪS DALININKAIS
h

DIRBKITE SAVO APIELINKfiS 
KARINĖJE ĮMONĖJE 

UŽ GERIAUSI ATLYGINIMU
■t rup

ABELNAI 20 VALANDŲ SAVAITĖJE OVERTIME,
UŽ KURĮ MOKAME LAIKĄ IR PUSĘ

Tuojau reikia Inspektorių, 70c į valandą ir daugiau. 
Mašinistų 70c į valandą—ir daugiau

Assemblera 65c J valandą ir daugiau. Taip pat leidžiame 
dirbti nuo kavalkų. Layout vyrai 70c į valandą ir daugiau.

Jeigu neturite patyrimo, pasitarkite su mumis, o mes jus 
išmokinsime ir mokėsime laike mokymosi.

.' * " ■’ V /;■ Y . ' t ' . . K
UŽTIKRINAME JUMS DARBĄ PO KARO 

IR VIRŠENYBĖS PRIVILEGIJAS

Matykite poną Carr 
tarp 8 ryto ir 4:30 popiet.

BARRETT - CRAVENS CO.
3255 West 30th Street

ATYDA
MERGINOMS

IR
MOTERIMS

VISI NORI 
DARBININKŲ

BET
MES NORIM

JŪSŲ

JEI GALIT KVALIFIKUOT
MES IŠMOKINSIM

JUMIS
GERAM AMATE

PRIE
NAUJŲ MAŠINŲ

SU
GERU MOKESČIU 
LAIKE MOKINIMO

MALONIOS DARBO 
SĄLYGOS

ŠIESŪS VĖSUS 
DARBO KAMBARIAI

NAUJA DIBTUVfi
Gražūs Poilsio Kambariai

Moderninės Prausyklos

CAFETERIA

Atostogos Apmokamos

SUŽEIDIMO, LIGOS 
LIGONINES APDRAUDA

Gyvasties Apdrauda Veltui

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE 
CORP.

TOS DABAR DIRBANČIOS 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKITE

Employment Ofisas
5219 S- Westem Blvd.

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet. 

Sekmad. nuo 9 ryto iki 2 popiet.

Merginų.
Ir Moterų

PRIE LENGVO IŠDIRBIMO 
IR RANKOMS ASSEMBLY 

DARBŲ

PATYRIM. NEREIKALINGA
I

Gera Mokestis 
100% Karo Darbai

Atsišaukite 8-tam Aukšte

PRODUCTION 
INSTRUMENT CO.
710 W. JACKSON BLVD.

PARDAVĖJŲ —■ MERGINŲ reikia 
— 16 iki 59 metų senumo. Dirbti 
pilną ar daltn) laiką. Gera mtnl- 
mum alga pradžioje. Atsišaukite Į 

NEIRNER BROS., INO.
1343 Mllanukee Avė.

COUNTER CAFETERIA PARDA
VĖJŲ — MERGINŲ reikia. Gera 
pradinė mokestis. Patyrimas nerei
kalinga. Lengvi, patogūs darbai.

NEIRNER BROS., INC.
1343 Mihvaukee Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 

100% KARO DARBAMS
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tapping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “piece work.” Atsineškit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ. '

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

LION MFG. CORP. 
100% Karo Dirbtuvė

Reikalauja Tuojau
MERGINŲ IR MOTERŲ

Prie Inspektavimo ir lengvų Ass- 
embly darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Mes išmokinsim. Jei norite pa
gelbėti gaminime reikmenų karei
viams karo laukuose, ir esat pilno 
pasiryžimo kas link darbo pareigų 
ir reguliariai pribūsite prie darbo, 
MUMS REIKIA JŪSŲ.

ATSIŠAUKIT TUOJAU
2640 Belmont Avė.

(2700 Weat — 3200 North)

STYMO STALO MOTERIS 
FOUNTAIN MERGINOS 

IR VEITERKOS
Reikalingos. Patyrusios ar ne. Ge
ra mokestis, pastovūs darbai di
deliam West Side Restarane.

Atsišaukite į

WALTER P. POWERS 
3950 W. Madison
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
Reikia. Patyrusių prie single need- 
le power mašinų. Dieną ar naktį 
darbai. Naktimis šiftas nuo 4 po
piet iki 10 vakaro.

Atsišaukite Dieną po 8 Ryto.
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 Elston Avė.

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Batų

Prie single needle Ossan mašinų, 
taipgi ir Welt siuvėjų prie Purl- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse ir mes kooperuojam su 
savo darbininkėmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress

LONDONAS. — Belgai 
per radiją įspėti, kad sąjun
gininkų bombos greit bus 
sprogdinamos belgų karo 
pramonės fabrikuose, kur 
gaminama naciams munici- 
ja.

Popieriniai pinigai
Oregon valstybėje arapa- 

hoes genties indėnai pirmi 
išleido popierinius pinigus 
Amerikoje 1840 metaia.

MOTERŲ
APIE 40 METŲ AMZ. PRIE 

LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ 

48 VAU. SAV. 
MOKESTIS UŽ 52 VAU 

Atsišaukite

CHICAGO CURTAIN 
STRETCHER CO.
3725 S. May St

f- ■ ■ IV |W«Sūriai rsjnedzio
Britų Gvinėjoje, kuri ran

dasi Pietinėje Amerikoje, 
auga medis vadinamas cow 
(karvė), iš kurio pieno (su
los) gaminami daržoviąki 
sūriai.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

I t

Perdldelis savęs vertini
mas • visuomet veda prie 
brutaliausio egoizmo.

Aukokite savo kraują, per 
Raudonąjį Kryžių, karo rei
kalams.

PIRK1TE KARO BONUS !
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Rasinės riaušės
Detroite vyksta rasinės riaušės. Susirėmė negrai su 

baltosios rasės žmonėmis. Riaušės tiek praplito, kad 
Prezidentas Rooseveltas matė reikalo paskelbti specia- 
lę proklamaciją ir pasiųsti kariuomenės dalinius joms 
malšinti. Proklamacijoj Prezidentas prašo detroitiečių 
dėti visas pastangas tvarkai ir taikai mieste atstatyti.

Šis įvykis — Detroito riaušės yra skaudus dalykas. 
Jis teršia krašto vardą, užduoda smūgį demokratijai ir 
liečia net tuos kilnius tikslus, dėl kurių vedamas šis 
antras pasaulinis karas, siekiąs panaikinti rasinę ne
apykantą ir kerštą.

Detroito riaušės, aišku, prasidėjo dėl rasinės neapy
kantos. Nors tuo tarpu {pradžios smulkmenos nėrit ži-** '' * t-, •nomos^ teZiaųr/Ataj^Mclgian^i^tai, kad tūkstančiai žmo
nių įsivėlė | kovą,' kad toj kovoj kelios dešimtys žmo
nių jau žuvo, .aišku, kąd Riaušėms pagrindą davė įraši
nė neapykanta.

RASINĖ DISKRIMINACIJA

Detroitas yra didelis karo industrijos centras. Ten 
suvažiavo darbininkai iš įvairių -Jungtinių Valstybių 
kraštų. Suvažiavo ten žmonių ir iš pietinių valstybių, 
kur rasinės riaušės nėra naujiena, kur dažnai “linčo 
teismai” įvyksta. Yra žinių, kad kai kuriose dirbtu
vėse pradėta diskriminuoti negrai darbininkai, kurių 
taip pat daug suvažiavo į tą miestą. Toji diskrimina
cija ir nemokėjimas susivaldyti užkūrė rasinių riaušių 
ugnį Pačiame gi to skaudaus, tiesiog skandalingo ir 
savo ruožtu pavojingo įvykio pagrinde glūdi stoka gi
lesnio krikščioniškumo ir demokratiškumo.

retų rimčiausio dėmesio atkreipta į popiežiaus Pijaus 
XII taikos planą, kuris į pokarinį pasaulio gyvenimą 
deda ne laikinus, bet pastovius, amžinus pagrindus.

Angliakasiai ir karo pastangos
Ir vėl sustojo darbas anglies kasyklose, nes virš pu

sė milijono maiiūerių išėjo streikan, kuris stipriai pa
liečia ir kitas karo industrijos šakas. Kai kurie fabri
kai, kuriuose gaminama karo amunicija, taip pat turi 
sustoti laikinai veikę, nes pritrūksta kuro. Tuo būdu 
mainierių streikai labai žymiai trukdo karo pastangas.

Reikia manyti, kad, kai mūsų skaitytojai skaitys 
šiuos žodžius, mąinieriai jau hus sugrįžę į darbą. Vil
ties yra, nes rimtai tariasi krašto vidaus reikalų sek
retorius Harold L. Ickes ir mainierių vadas John L. 
Lewis. Taip pat reikia laukti, kad streikuojantieji grįš 
į darbą, išrišę savo ginčą su darbdaviais susitarimo 
keliu, be Prezidento intervencijos, kuri bus reikalinga 
tuo atveju, jei nebūtų prieita prie susitarimo.

Atsimenant, kad dabar eina karas, kad ir Amerikos 
kariams įvairiuose frontuose ir jungtinių tautų ka
riuomenėms reikalingi karo pabūklai ir amunicija, Pre
zidentas, matydamas, kad streikas trukdo karo1 ga
mybą, turi teisę daryti tinkamus žygius streikams baig
ti. Tai, žinoma, liečia ne vien darbininkus, bet ir darb
davius, nes ne vieni darbininkai čia yra kalti. Daugiau 
kaltės puola ant darbdavių, kurie atsisako pripažinti 
darbininkų teisėtus ir teisingus reikalavimus. Gal John 
Lewis yra per daug griežtas ir užsispyręs, visi tai pa
stebi ir dėl to jį kaltina, bet, atrodo, kad nemažiau už
sispyrę yra ir anglies kasyklų operatoriai. Tad, kad 
prieiti prie susitarimo, abiem pusėm reiktų būti su- 
kalbamesndais ir nuolaidesniais, atsimenant, kad nesu
tikimai trukdo karo pastangas.

Karakteringas įvykis

BAŽNYČIA SMERKIA RASINĘ NEAPYKANTĄ

Katalikų Bažnyčia visu griežtumu smerkia tautinę 
ir rasinę neapykantą. Jos akyse visų tautų, visų ra
sių žmonės yra lygūs, nes visi, nepaisant kokia yra jų 
odos spalva, yra Dievo vaikai. Nevalia vieni kitus 
skriausti, nevalia keršyti, tuo labiau nevalia žudyti.

Detroito įvykis ryškiai kalba apie tai, kiek daug 
darbo, didelio ir sunkaus darbo yra čia, vietoje. Tik
roji krikščioniškoji artimo meilė, tikrasai. krikščioniš
kas demokratizmas, koks yra inkorporuotas į Jungti
nių Valstybių Konstituciją, daugeliui piliečių dar yra 
tolimi, čia pat, vietoje, reikalingas persiauklėjimas.
Švietimo, auklėjimo, informavimo institucijos toli gra
žu savo darbo, savo misijos dar nėra atlikusios visa Istoriška knyga 
pilnuma. Reikia manyti, kad tasai įvykis daug kam 
atidarys akis.

Prieš keletą dienų spaudoje pastebėjome, kad Stali
nas specialiu. laišku sveikino Maskvoje įvykusį lenkų 
patriotų sąjungos susirinkimą,; Laiške jis pasakė, kad 
Lenkija bus išlaisvinta, tvirta ir nepriklausoma.

Šitoji žinia yra tuo ypatinga, kad, kaip žinoma, Wan- 
dos Wasilewskos vadovaujama lenkų patriotų sąjunga 
Maskvoje visai nesiekia laisvos ir nepriklausomos Len
kijos atstatymo. Ji nori, kad Lenkija būtų prijungta 
prie Sovietų Rusijos ir tik ant popieros vadintus so
vietine respublika. Stalinas, matyti, taip supranta tau
tų nepriklausomybę: atima jų laisvę ir prijungia prie 
Rusijos. Bet mes esame tikri, kad lenkų tauta nenori 
tokios “laisvės” ir “nepriklausomybės”. Ji, kaip ir 
lietuvių tauta, nenori nei bolševikų nei nacių globos, 
bet nori būti savo krašto, savo žemės šeimininke.

Ne be reikalo ir Brooklyno komunistų laikraštis pa
darė pastabą, kad, girdi, Stalino pasakymas nelabai 
patiks “Sikorskiniams lenkams”. Vadinas, ir lietuviš
kieji bolševikai pritaria lenkų “kvizlingų” sąjūdžiui 
Maskvoje.

Reikia neužmiršti, kad “Sikorskiniai lenkai” atsto
vauja lenkų tautos daugumą, kuri darbuojasi ir kovo
ja už laisvos ir nepriklausomos Lenkijos atstatymą. 
Sikorskio vyriausybė jungtinių tautų yra pripažinta, 
kaipo teisėta. Bolševikai, išeidami prieš tą vyriausybę, 
siekia griauti jungtinių tautų vieningumą.

SPAUDOS APŽVALGA

K. Pakštas

BARBARAI SIAUČIA LIETUVOJE
(Pabaiga)

Neabejojame, kad policija ir kariuomenė Detroite 
tvarką atstatys. Bet tai bus tik laikinas dalykas. Ra
sinė neapykanta durtuvų pagalba negalima likviduoti. 
Ją pašalins sistematingas visuomenės auklėjimas ir gi
lus krikščioniškas Jos įsąmoninimas.

ŠIS ĮVYKIS IŠKELIA DAR GILESNĮ KLAUSIMĄ

Skaitant apie Detroito riaušes, kyla ir kitas dide
lės reikšmės klausimas.

Jei vieno krašto piliečiai, vieno miesto gyventojai, 
viešo fabriko darbininkai negali sugyventi dėl to, kad 
yra skirtingų tautų ir rasių žmonės, tai kokią didelę 
problemą prieš savo akis turi tie, kurie planuos poka
rinį pasaulio gyvenimą, norėdami atstatyti tokią tai
ką, kuri būtų pastovi ir teisinga.

Nepakaks tam tarptautinių sutarčių, kad jos būtų 
ir tobuliausios. Nepakaks ir tarptautinės policijos, nors 
j.1 būtų ir stipriausia. Visur turės užviešpatauti krikš
čioniškoji artimo me\lė, krikščioniškas teisingumas, 
krikščioniškoji lygybė ir broliškumas. Kad taika būtų 
pastovi ir teisinga, turės išnykti tautinė ir rasinė ne
apykanta, turės būti padarytas galas kerštui. Ištisos 
tautos turės persiauklėti. , • ' \

Dėl to tai atsakomingieji jungtiniu tautų vadai tu-

Chicago Herald-American, kaip ir visi kiti didieji 
Hearsto dienraščiai, praėjusį sekmadienį, įdėjo puikų 
straipsnį apie tik ką pasirodžiusią Amerikos katalikų 
veikimo centro (National Catholic Welfare Conference) 
knygą — “Principles of Peaoe” (Taikos Principai), 
kuri išleista specialiai sudarytos Vyskupų Komisijos, 
arkivyskupui Sarnuel A. Stritch pirmininkaujant ir va
dovaujant. Straipsnis iliustruotas popiežiaus Pijaus XII 
ir akiv. Stritch atvaizdais.

Šią 900 puslapių knygą straipsnio autorius (tikriau
siai pats p. Hearst) labai giliai vertina. Rašinys bai
giamas žodžiais — “‘Principles of Peace’ yra istoriš
ka knyga istorišku laiku”.

“V-bė” rašo:
“Amerikos lietuvių laikraščių turinys jau ir taip 

nelabai originalus.
“Bet, štai, atsiranda mandrapypkių, kurie mano, 

kad jų raštai turi būti skelbiami visuose arba bent 
keliuose laikraščiuose.

“Ir siuntinėja jie tuos savo raštus, lyg kokius biu
letenius.

“šitiems spaudos susfntojams laikas paskelbti 
griežtą kovą.

“Berods Amerikos lietuvių laikraščių redaktoriai
tam tikslui turi gurbus...”

O ar galima? atlyginimas 
Lietuvai?

HeroCškias Lietuvos jau
nimo pasipriešinimas vokiš
kai mobilizacijai reikia ir
gi pilniau vertinti. Juk ke
lis kartus pašauktas gene
rolas Stasys Raštikis, popu
liariausias ir įtakingiausias 
kariškis, atsisakė stoti į 
mobilizuojamą kariuomenę 
ir jai vadovauti. O kas gi 
yra Raštikis? Ogi tas tra
giškas vyras, kurio dvi mei- 
lutes-gražutes dukrytes bol
ševikai prieš du metu pavo
gė ir nežinia kur išvežė... 
Protingam užtenka: šis vie
nas faktas yra neišdildomas 
ženklas to begaliniai tvirto, 
majestotiško lietuvių nusi
statymo prie jokių aplinky
bių nelenkti savo laisvo 
sprando po jungu, vis vien 
kas jį neša: vokiečiai ar ru
sai. Nepaprastai disciplinuo
tas masinis sukilimą^ prieš 
bolševikus 1941 m. ir da
bartinis visuotinas pasiprie
šinimas vokiškai mobiliza
cijai — nežiūrint baisiausio 
vokiečių keršto — rodo mū
sų būdo galybę, primena di
dingus žygius mūsų retai 
garbingos tūkstančio metų 
istorijos ir patvirtina pa
sauliui jaunos tautos neat
šaukiamą pasiryžimą likti 
lždsva. Atlanto čarteris juk 
ne dėl kelių didžiųjų valsty
bių rašytas — jų nepriklau
somybei pavojus niekad ne- 
gręsia. Tas čarteris dėl mū
sų specialiai rašytas, nors 
laisvės priešai ir nori mums 
netaikyti. Turime vilčių lais
vi išlikti. Bet kuriuo būdu 
savo dvasinę ir materialinę 
kultūrą iš pelenų prikelsim 
— tai baisiai didelis užda
vinys. Jau dabar už iškirs
tus miškus, išvogtus gyvu
lius ir javus mums priklau
so bent pusė Rytų Prūsijos 
ūkių ir miškų. Už išvogtas 
bibliotekas ir laboratorijas 
mums jau priklauso astuo
nių vokiškų universitetų ar 
akademijų bibliotekos ir la
boratorijos. Už sudegintą 
žodyną ir dainų plokšteles 
neįmanoma kuom nors at
lyginti — nes tai buvo nuos
tabūs unikatai. Už kai ku
riuos kitus turtus atlygini
mas galimas — bet tik prie 
tos aplinkybės kai būsime 
priimti į Jungtinių Tautų 
tarpą. Bet kol kas pasaulis 
begėdiškai su mumis elgia
si. Jungtinių Tautų tarpan 
priimtos net tokios “nudis
tų” šalys, kaip Etiopija, bet 
savo kultūriniu, politiniu ir 
ekonominiu subrendimu pa
sauly penkioliktą vietą uži
manti Lietuva kaž keno ran
kos laikoma užpečky.

Yra pasauly arti 80 nepri
klausomų tautų, bet laisvės 
praradimas gręsia tiktai 
trims Baltijos respublikoms, 
kurios jau labai priartėjo 
prie pasaulio civilizacijos 
pačių viršūnių; kurių netur
tingi kaimiečiai ir iš jų kilę 

'hepaprastai gausūs intelek 
tualai dideliu darbu, nepa
prastu uolumu ir pasiseki
mu per dvidešimtį metų da
rė tuos nuostabius žmogiš
kus darbus, kurie kitoms

tautoms truko šimtą metų. 
Dabar jas bandoma pastaty
ti žemiau Etiopijos ir Libe
rijos, žemiau daugybės pus
laukinių, bet vis dėlto nepri
klausomų kraštų. Ir nori 
mus matyti patenkintais. 
Barbarai mus naikina, nes 
per kelis šimtus metų mes 
pastojome jiems kelią į 
“Drang nach Osten”. Per 
300 metų mes savo storomis, 
narsiomis eilėmis apgynėm 
tą pačią Rusiją nuo vokiečių 
veržimosi į Rytus, o dabar 
ta pati Rusija norėtų savo 
senus geradėjus iš laisvųjų 
tautų išstumti, o pasaulio 
cinikai ir samdyti politiški 
niekšai ieško argumentų ru
sų apetitams pateisinti. Ir 
gal kas mano, kad lietuviai 
neturi nei proto, nei širdies, 
nesupranta ruošiamos bega
linės jiems skriaudos už 
upes jų kraujo ilgose kovo-

se prieš vokiečius pralieto. 
Labiausia antivokiška tau

ta, kurios išnaikinimas bu
vo vyriausias vokiečių gy
venimo tikslas nuo pat try
likto amžiaus pradžios, da- f » 
bar neprileidžiama laisvai 
greta kitų iškelti savo vė
liavą gigantiškose kovose 
prieš vokišką slibiną. Tai 
baisus, ciniškas paradoksas.
Ir jis nieko gero mums ne
žada. Jis verčia mus vienus 
ruoštis pakelti visus vargus 
ir neapsakomus sunkumus.
Iš mūs bendradarbiavimo vi
si nori, mūsų uždirbtus pini
gus daug kas savinasi, bet 
vengia teisingumo, nenori 
būti džentelmenais, nusilen
kia mūsų laisvės plėšikams.

Tai tokie yra dabar jaus
mai intelektualų tos tautos, 
kurios didįjį žodyną vokie
čiai sudegino, kurios dainų 
plokšteles sudaužė, universi
tetus išdraskė, bandė pačią 
sielą užnuodyti ir užmušti. 
Begaliniai tragiška mūsų 
tautos padėtis.

K

POLICIJA IŠGELBĖJO NEGRĄ IŠ MINIOS. JT

Policija paėmė negrą į apsaugą, kai Detroite kilo
riauilės. Riaušės prasidėjo pereitą sekmadienį vakare
Bellijftsle Park. i

.......
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

arbaI^tbnl geros rfiSiea moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
clotli kutai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Mums Valdžia SAKO:
tAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtų parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS Ir pa
daras jj kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų. ,

• • *
2-jų

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEET.EY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPAN.Y

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Trečiadienis, biri?. 23, DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CH1CAGOJE IR APYUHKESE
Tėvų Marijonų Marąuelte Parko
Bendradarbių žinios
vilt* mA sifIsi I aatarasis iiiėneuinissiB-ino aiuei mll .„„i-i-i.

Ir taip visos patenkintos 
grįžo narna

Sekmadienį, 27 d. birže
lio Eodflliętės pasirodys pa

rapijos piknike, kuriame 
linksmins atsilenkusius lie
tuviškomis dainomis ir lo
kiais. DAVBridgeport. — Antanai ir 

Antaninos čiia šauniai pra
leido savo varduves. Kai ku
rie ir labai puikiai. Pavyz
džiui, pas Antaniną Juškie
nę buvo susirinkę jos drau
gų. Atsilankė ir prof. An
tanas Pocius. Buvo malonu 
turėti Antaną ir Antaniną. 
Abiem palinkėta sulaukti 
daug varduvių.

Brighton Park. — Mūsų 
jaunimas sutingęs? Nestip
rus? Visai ne!1 Sodaliečių 
gyslose teka ne koks kitas, 
kaip tik raudonas kraujas. 
Jas lydi protėvių dvasia. Tą 
jos patvirtino sekmadienyje, 
20 d. birželio. Nors lietus 
pylė, kai iš kibiro, tačiau, 
lietsargiais apsidengusios, 
traukė sau dainuodamos. Nu 
važiavusios iki miesto galo, 
jos pėsčios traukė nuo Mar
iem iki Keane Avenue. Lie
tui neapstojus, sumanė at
kalbėti rožančių (net du 
kartį ir po to, sugiedoti him
ną Marijai. Ir, ar tikėsite, 
lietus nustojo ir skaisti sau
lutė pasirodė iš po tamsių 
debesų.

Sodalietės tada apsistojo 
Leppos darže, kur praleido 
dieną “baseball” lošdamos 
ir šokdamos lietuviškus šo
kius. Kun. Stankevičius at
važiavo popiet manydamas, 
kad reiks vežti visas namo. 
Bet ne. Jis rado sodalietes 
linksmas, bedainuojančias.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.Birželio 16 d., Aušros Var 

tų parap. salėj įvyko susi
rinkimas. Beveik visų kolo
nijų skyriai buvo atstovau
jami.

O. Kazragienė pranešė, 
kad Marąuette TT. Marijo
nų Bendr. skyrius parapijos 
piknike besidarbuodamas pa 
darė per $380. Bravo!

M. Navickienė, iš Brigb- 
ton Pirk skyriaus, pranešė, 
kad visi smarkiai darbuoja
si ateinančiam išvažiavimui, 
liepos 11 d., į Tėvų Mari
jonų ūkį. Taip pat daug rū
pinamasi, kad atitinkamai 
pagerbus tuos narius, kurie 
per dešimts metų darbavo
si skyriuje. į

A. Vaišvilienė iš Bridge- 
port skyriaus pranešė, kad 
jų skyrius rer\gig, išvažia- Į 
vimą į labdarių ūkį, birže-' 
lio 27 d. Visi kviečiami da
lyvauti šiame išvažiavime. 
Gauta naujų narių.

P. Turskienė iš Town of 
Lake pranešė, kad jų sky
rius irgi smarkiai ruošiasi 
TMB išvažiavimui. Gauta j 
keturios naujos narės: R. 
Radavičienė, M. Tamošaitie
nė, A. Kurpįenė ir Anna 
Bennet.

V. Mozerienė iš Cicero sky 
riaus pranešė, kad visos na
rės gražiai darbuojasi. Ci
cero skyrius apsiėmė dar
buotis virtuvėje Tėvų Mari
jonų Bendradarbių išvažia
vime.

P. Šliogerienė iš West 
Side pažymėjo, kad West 
Side kaip ir visados gerai 
pasirodys ne tiktai išvažia
vime, bet ir jubiliejaus va
karienėje.

Nedaug laiko liko iki pik
niko. Kiekvienas skyrius 
kviečiamas smarkiau padir
bėti, kadangi šįmet pikni
kams sąlygos kiek sunkes
nės. Bet nežiūrint, kaip jos 
bus sunkios, žinome, jog

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio M&terioio ir Darbe.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daiųjehui aaūaų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Motinos ir duktės Anta- 
ninų Bubnių namuose var
dinės nebuvo linksmios, nes 
nelabai seniai mirė vienos 
vyras, kitos tėvas J. Bub- 
nis. Du Bubnienės sūnūs ka
riuomenėj.

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

, PHONE: SEELEY 6103
Manau, Antanina Leščins

kienė turėjo linksmas var
dines, nes Antanų dieną vie
šėjo pas seseris Praneiškie- 
tes Pittsburgh, Pa. Girdė
jau, į namus grįžo praeitą 
penktadienį.

FIARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

L Day reikės daug įvairių 
darbininkų. Būkite visi ir iš 
visrjr. SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

BEBl KITOMIS DIENOMIS — nuo■9UĮ 9:30 vai. vakare.
▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

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

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

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

POVILAS RUDIS
INSULUOKITE Savo Namus............

Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

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

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 ir 7 kjtų Kra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, vvallpaper, pi eta
te ri o ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kota^ viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl InsiilaclJoK, Piuntbing ir Hcallng, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

8456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Garoer.&ftUi uul Stato Stveete

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi .........

Mirė birž. 20 <į., 1943 m., 
8:45 vai. yak., sulaukęs 43 m. 
amžiaus;

Gimęs Lietuvęie. Kilo iš 
Panevėžio apskrities, Meškų 
parap., Pučakų kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Marijoną (po tėvais Že- 
maitaitS); 3 broliu. — Juoza
pą Tamošių ir brolienę Fran- 
ces ir jų sūnų 1 komas ir 
Kazimierą; f.e.ęrį Eleną; 2 
dėdes — Petrą Rudį ir Jurgį 
Žemaitį iš Pittshųrgk, Pa ; 2
pusseseres Oną Martinkienę ir 
Štella ir Jų š?imas; pusbrolį 
Mateušą Rudį ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2352 So. Oakley Ąve. laido
tuvės įvyks peuktaiienį, birže
lio 25 d Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Aušros Var
tų parap. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingo, pamaldus už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta. į 6v. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvšse.

Nuliūdę: Motiną, Broliai, Se
suo, Bvolknė, Divlfr, Pusuc^e- 
rės. Pusbrolis ir Giminės.

Laidotuvių dlrokt. Lacha- 
wlcz Ir Sūnai, tęl. Canal 2515.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

Pasitikėjimovisi tikrai pasišvęs. Atsi
minkite, kad tas jūsų dar
bas ir pasišventimas nėra 
bergždžias. Jūsų gražiomis 
pastangomis ir pasišventi
mu Tėvų Marijonų klierikai 
yra auklėjami.

Traukinių sąrašas bus vė
liau paskelbtas. SPA

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Produotions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

Jeigu žmonės tave apkal 
binėja, gyvenk taip, kad 
jiems nieks netikėtų. (Pla- 
ton)

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakt|«PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMU MOBGR5IŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chanber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalys®.
MODERNI IžvidinS PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS I. RIDIKAS

Trisphone YARDS 1419

NULIŪDIMO VALANDOJE Phone YARDS 0791

MAŽEIKA
MU UTDANICA AVB.

EVANAUSKAS
rkonM YARDS 11M4*MUTUAL

FEDERAL
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LACHAWICZ IR SŪNUS
ST 2Srd PLACE Phone CANAL 25lfl
S: 42 E. 1694h ST.

MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1274
JOHN F, EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIftKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

L BUKAUSKAS

ANTANAS M. PHILLIPS
rUANICA AVENTJB Phone YARDS 4969

4605-66 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tai. YARDS 1741-1742
4132-94 SOUTH CALIFOBNIA AVENUE 

Iri. LAFajctte 6721
EAPIG PROGRAMAS —g:W vąt Rnąąd (r KririrUA n*. 

Ii stotie. WGES (LMQ). n Parite šaltimterų.

I. UULEVICIUS
4948 80. CAIJFORNIA A V®.
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* Lietuvis kareivis Šiaurės Afrikoje

Dingo kovos lanke

Lietuviai kariai kovoje už U. S. GAIL^STINGA 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

į Afriką padėti sutriuškinti 
Romelio jėgas* Pastaruoju 
laiku rašė laišką tėveliams, 
jog yra linksmas ir sveikas.

Jo tėvai, Juozapas ir Elž
bieta Makarauskai, gyvena 
Baltimore, Md., ir turi val
gomų produktų ' krautuvę, 
919 Bayard str., kampas 
Glyndon avė.

Petras Makarauskas ir 
jo žmona

Petras Makarauskas gimė 
11*316 metaais. Baigė Švento 
I Alfonso lietuvių parapijos 

pradžios mokyklą ir Švento 
[Juozapo kolegiją. Padėdavo 

Urbti parapijos parengi
amuose. Priklausė prie Šven- 
|to Vardo Draugijos, kas mė- 

jsį eidavo bendrai su vy-
Įrais prie šv. Komunijos. 

Petras Makarauskas pri-
Btlausė prie S. L. R. K. A.

Washington. — Karo de
partamentas pranešė birže
lio 21 dieną, kad 151 Jung
tinių Amerikos Valstybių " 
kareivių dingo kovos lauke. 
Keturi yra dingę iš Chica- 
go area.

darbininkas vidurmiesčio o- 
fise įmetė į automatinę 
minkštų gėrimų mašiną ni
kelį ir laukė, kad puodukas 
sodos iškristų. Popierinis 
puodukas su soda išlindo iš 
mašinos. Tuojau jis popieri
nį puoduką prinešė prie lū
pų ir skaniai gėrė. Jam ge
riant, tuojau išlindo už tą 
patį nikelį kitas sodos puo
dukas.

Kai automatinė mašina 
ėmė veikti, ji išmetė 70 puo
dukų su 3odos gėrimu. Už 
vieną nikelį atsigėrė 70 as
menų. z ’ ;

Pašto susisiekimas 
Ostlande"

Nelaimė
Rapids City, S. D. — Pe

reitą šeštadienį armijos lėk-
13-tos kuopos ir buvo nuta- i tuvo katastrofoje septyni
Imu raštininku. Į Dėdės Sa
lo kariuomenę išvyko 1940 
atais, vasario 10 dieną, 
idamas kareiviu apsivedė, 

įa mes matome Petrą su 
ivo žmona. Paskui išvyko

žuvo ir keturi sužeisti. Apie 
tai pranešė armijos autori
tetai birželio 21 dieną. Ne
laimė įvyko netoli Great 
Falls, Mont.

Laikraščių žiniomis, vo
kiečių pašto komisaras pra
plėtė pašto korespondenci
jos teisę susisiekime į “Ost- 
landą” ar iš jo. Laiškus esą 
galima rašyti ne tik į Vokie
tiją ir • Pabaltijo valstybes, 
bet ir į Ukrainą, Belgiją, 
Daniją, Olandiją ir Norvegi
ją. Tačiau su kitais kraštais 
normalaus pašto susisieki
mo vis dar neleidžiama.

Nubaustas
Surado žiedą

"Draugras" Acma photo
Sailorai apsiginklavę žygiuoja gatve padėti policijai malšinti riaušes Detroite, kad 

nebūtų sutrukdytas susisiekimas. Riaušių malšinime pašaukta 3,500 policininkų
.t .Jl__________'_____________________________ •

Lėktuvo pilotas klaidžiojo 16 dienų, I Reikšminga diena
L-Lu- ij-L.'■- Chicagos lietuviams
Kol JD IŠŠOKO Į JUM Chicagos lietuviai ameri-

žiTTnn,™ __ ___ kiečiai ateinantį sekmadie-t ,CROSE- LAIVEIJS BUV0 AP- ni, birželio 27 dieną, turės
GA1LVA- VIET0S GYVENTOJAI <»į American.. dieną fcu- 

PAGELBEJO WISCONSIN’O LAKCNUI. no]e viešai pareik5 savo pa.

triotizmą ir lojalumą Jung
tinėms Tautoms.

Lietuvių “I Am Ameri
can” dienoje programa įvyks 
2 vai. po pietų, Dan Ryans 
Woods, 87th str. ir South 
Western avė. Programa bus 
įvairi ir įdomi. Bus žymių 
kalbėtojų. Programoje bus 
išpildyta ir meninė dalis.

Miršta japonu 
nelaisvėje

Tarptautinis Raudonasis 
ius pranešė, jog dau-

iau kaip 300 Amerikos ka- 
eivių mirė japonų nelaisvė

le. Apie tai pranešė karo 
departamentas pereytą pir- 
rpadienį. <

Chicago. — Vienas vyras, 
26 metų amžiaus, nubaustas 
trims metams kalėj iman už 
išsisukinėjimą nuo kareivia
vimo.

Remkite visus tuos asme- 
tois, kurie skelbiasi “Drau-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Fartory Representatlve.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIG 6051

Patrauktas teisman
Chicagoje patrauktas į 

teismą vienas negras, kuris 
užpuldinėjo moteris. Mini
mas negras buvo sučiuptas 
pereitą šeštadienį.

Chicago — Prieš mėnesį 
buvo apvogta viena mergai
tė, 24 metų amžiaus. Ji pe
reitą pirmadienį, netoli 63 
gatvės šaligatvyje rado sa
vo žiedą, kuris buvo pavog
tas su pinigine, kurioje bu
vo $50.

Siautė audra
Pereito pirmadienio vidur

naktį Chicagoje siautė aud
ra. Audra sukėlė nuostolių.

z.

Iškrito
Chicago. — Viena mote

ris, 51 metų amžiaus, iškri
to iš antrojo aukšto mazgo
dama langą. Pereitą antra
dienį moteris buvo nugaben
ta į ligoninę.

Pavogė cigarieles
Chicago — Vagiliai iš ga

zolino stoties 1621 So. Wes-J
tern avė., pereitą sekmadie
nį pagrobė 60 kartonų ciga- 
riečių, jų vertė siekia $90.

Gerai veikia
Malonus ir nuoširdus nu

sijuokimas gerai veikia į 
žmogaus smegenis.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0RG1CIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS OEHOM8 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mū»q įtaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
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Pietų Pacifiko baze.—Ko
vos lauke esti šiurpiausių 
nuotikių. Vieną tokių nuoti- 
kių papasakojo, birželio 4 
dieną, navy kovos lėktuvo 
pilotas, kuris turėjo iššokti 
iš lėktuvo į jūras, kai jo 
lėktuvas susidūrė su kitu 
lėktuvu. Tai įvyko vidurio 
Solomon salų jūroje.

Lėktuvo pilotas guminia
me laive kovojo su jūros 
audra, maitinosi vėžiais, 
straigėmis ir lapais. Jis pa
siekė salą ir paskui atvyko
į Guadalcanalą.

■ ; 1
Piloto vardas Lt. Wil- 

liam R. Maxwell, iš Wausau, 
Wis., Grumman Wildcat 
sąuadrono narys. Gegužės 2 
dieną sąuadronas buvo 
aukštai virš japonų oro ba-

r- -

zės Munda, New Georgia. 
Sąuadrono lėktuvai saugojo 
bombanešius kada Maxwell 
lėktuvas susidūrė su kitu 
lėktuvu.

Maxwell’o lėktuvo uodega 
buvo nukirsta kito lėktuvo 
propelerio. Ir jis tuojau iš
šoko iš savo lėktuvo. Max- 
well prisipūtė guminį laivplį 
ir į jį įsėdo. Kada jis raišio
jo savo žaizdas, tuo laiku

• < f
šeši Wildcats lėktuvai, per
skrido virš jo laivelio ir nu-

.........' -Įji

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime dideli' 
pasirinkimą 
Muzikaliikų Instrumntų, Muri- 
kaliftkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius. Žiedus. Ralomas Plunk
snas Ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY VVATCHMAKER 
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krito į Guadalcanal. Lėktu
vo pilotas jūroje paliko vie
nas, jį lengvai- galėjo užeiti 
japonų lėktuvai ar laivai.

PLAUKE VISĄ NAKTĮ

Po lėktuvo katastrofos pi
lotas Maxwell atsirado dūk
stančioje jūroje. Prieš pat 
saulei leidžiantis ėmė lyti. 
Jis buvo nusilpęs ir išsigan- 
cęs. Visą naktį lijo. Visą 
laiką reikėjo semti vandeni 
iš iaivelio. Laivelyje buvo 
vos trys coliai vandens.

Naciai spaudžia 
darbininkus

Vokiečių reicho komisaro 
Sekančias 48 valandas pi- visame Ostlande

lotas yrės į mažą salą, pie
tuose į N e w Georgia. 
Toji sala vadinasi Teti- 
pari. Viena žuvis sudavė į 
■jo ranką. Vėliau neteko vie
no irklo, o paskui prarado 
kitą.

Gegužės 4 dieną rankomis 
prisiyrė netoli pakrantės. Pi
lotas bandė perplaukti per 
vandens sukurį, kuris buvo 
apie 50 pėdų aukščio. Jis 
buvo perblokštas stačia gal
va ir numestas į koralus. 
Buvo sunkiai sužeista jo

padidintos darbo valandos 
darbininkams ir tarnauto
jams. Per savaitę turi būti 
dirbama mažiausia 54 va- 
landos.

Atidaryta seminarija

______

ranka. i

Vokiečių laikraščiai rašo, 
jog Vilniuje esanti atidary
ta provoslavų dvasinė semi
narija. Ji ruošianti dvasi
ninkus “išlavintoms rytų 
sritims”.

Išgelbėjęs laivelį, Maxwell
miegojo naktį ant jūros pa- I Tvirtas pamatas
krantės. Rytą nutarė keliau
ti skersai salos į kitą salą 
vadinamą Rendova, kuri bu
vo Tetipari salos vakaruose. 
Jis prisirišo laivelį ant nu
garos ir keliavo keturias 
dienas. Gegužės 9 ir 10 die
ną maitinos lapais, vėžiais 
ir straigėmis.

PAMATE KITĄ SALĄ
p
Gegužės 10 dieną Maxwell 

pamatė Rendova salą. Kitą 
dieną pasigamino iš medžio 
porą irklų. Gegužės 13 dieną 
pasiekė Rendova su laiveliu. 
Plaukė penkias valandas. Ir 
vėl buvo jo laivelis apvers
tas kai bandė pasiekti kran
tą ir pilotas buvo numestas 
į vandens sukūrį.

Maxwell po vandeniu iš
buvo apie 45 sekundes. Ka
da jis iškilo iš vandens čiau
dėdamas, išgirdo ką tai šau
kiant. Ten buvo vietos du 
gyventojai, jų laivelis buvo 
kokia 50 jardų nuo kranto.

Singapuros katedros pa
matai pastatyti iš kiautvar- 
lių lukštų, cukraus ir kiau
šinio baltimo. Toks mišinys 
kai sudžiūsta esti stipresnis 
negu granitas.

VIETOS GYVENTOJAI 
PAGELBĖJO

Vietos gyventojai Max- 
well nugabeno į salą. Jie da
vė vandens ir valgyti. Vie
tos gyventojų name buvo ja
ponų suglaudžiamas laivelis 
ir du phonograph rekordai 
kabojo ant sienų kaip pa
puošalai.

Kitą dieną vietos gyven
tojai Maxwell nugabeno į 
artimiausią kaimą, kur jis 
gavo valgyti ir miegojo tro
belėje.

Gegužės 15 dieną salos 
gyventojai Maxwell nugabe
no į kitą salą. Gegužės 18 
dieną pilotas grįžo į Guadal
canal salą, kur buvo piloto 
bazė.

vyko atostogų. Žada aplan
kyti mūs sostinę — Wash- 
ington, D. C., paskui New 
York ir kitas vietas. Atos
togaus pora savaičių.

X Ona Valaitienė, 913 W. 
Wrightwood Avė., jau ke
linta savaitė guli Illinois 
Masonic Hospital. Anksčiau 
ji gyveno Ciceroj ir tik pra
eitų metų ^pabaigoje išsikė
lė į No. Side. Po sunkios o- 
peracijos jaučiasi geriam ir 
gali net skaityti “Draugą”, 
kuris ją kasdien lanko.

X Ignas Pikielią, senas 
Dievo Apvaizdos parapijos 
biznierius, puikiai darbuo
jasi Liet. Vyčių Dienos (K 
of L Day) pasisekimui. Vy
čių idėja jam yra brangi, 
nes ir pats per daugelį metų 
priklausė tai organizacijai.

X “Draugo” piknike, 
Bergmann’s Grove, yra la
bai gerai įrengta daugelio 
mėgiamam žaidimui vieta, 
būtent bunco stalas. Vidu
ry didelis stalas, o aplink 
po medžiais daugeliui pik- 
nikierių bus maloniausia vie 
ta poilsiui ir laikui smagiai 
praleisti žaidžiant bunco.

X K. Petrulienė, 4420 S. 
Talman Avė., deda pastan
gų, kad sužinojus, kur ir 
kaip dabar gyvena Vincė 
Jonuškaitė-ZauniencĮ žino
ma Lietuvos operos artistė. 
Zauniui mirus, ji su vaikais 
gyveno Kaune. V. Jonuškai- 
tž yra Petrulienės pussese
rė.

. X Bruno Šamas, per dvy
lika metų buvęs bučemės ir 
grosemės biznyje, 4551 So. 
Hermitage Avė., dėl ligos 
išėjo iš biznio ir jau antra 
savaitė, kaip guli ligoninėj, 
žmona perėjo gyventi į nuo
savą namą 4557 S. Hermi
tage Avė. B. Šamo krautu
vėje ilgus metus buvo dnr. 
“Draugo” stotis. Šamas ir 
jo žmona yra nuoširdūs ka
talikiškų reikalų rėmėjai.

X Lenkai džiūgauja. U. 
S. Pašto Departamentas va
kar išleido penkių centų paš 
to ženklą nacių okupuotai 
Lenkijai pagerbti. Sakoma, 
kad to pašto ženklo greit 
pritruksią, nes visus lenkai 
išpirksią. Sekantis pašto 
ženklas bus išleistas Čeko
slovakijai pagerbti. Kiekvie
nai valstybei, kuri yra na
cių okupuota ir pasirašius, 
t. y. įeina į United Nations, 
kad kariauja su Vokietija, 
bus išleistas penkcentinis 
ženklas. Tokių valstybių y- 
ra 11.

PIRKITE KARO BONUS!
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