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Perkirto antrą kelią į Roma
7,(00 lėktuvų numetė 5,000 tonų 
bombų ant Berlyno, Paryžiaus, Yienna

NEŽINO DIENOS, NEI VALANDOS Amerikos kariai okupavo Terracina; 
kanadiečiai pralaužė Hitler linijų

LONDONAS, geg. 24. — 
Suvirš 7,600 lėktuvų, di
džiuma jų Amerikos, šian
dien atakavo Berlyną, Vien- 
ną, Paryžiaus aerodromus, 
ir militarinius taikinius 
Prancūzijos krantuose. Ma
noma jie numetė apie 5,000 
tonų bombų ant taikinių.

Apie 2,000 Amerikos lėk
tuvų puolė Berlyną ir vo
kiečių aerodromus aplink 
Paryžių. Nacių pranešimas 
sakė didelės orinės kovos 
vyko virš Berlyno ir Balti
jos jūros. Amerikiečiai taip 
gi atakavo keturis aerodro
mus šiaurinėj Prancūzijoj.

Amerikos didieji bombe
riai ią Italijos skrido per 
Alpių kalnus atakuoti Vien- 
ną, Austrijos sostinę, bei 
Atzgersdorf lėktuvų fabri
ką ir kitus netolimus taiki
nius.

Maciai traukia laivus 
iš Juodosios jūros

CAIRO, geg. 24.—Yra žen 
klų, kad naciai patraukia 
savo laivus iš Juodosios jū
ros, kur jie nebereikalingi, 
kadangi naciai nebelaiko 
Krymo, į Egijos jūrą, kur 
jų salų saugojimo laivynas 
labai nukentėjo nuo britų 
laivyno ir lėktuvų.

Tokiam perplaukimui lai
vai turi plaukti per prata
ką, kurią valdo Turkija. Pa
gal Montreaux konvenciją, 
svetimos valstybės karo lai
vai negali plaukti per tą 
prataką jeigu jie yra gin
kluoti. Atrodo, kad naciai 
ąpeiną tą nuostatą siųsda
mi neginkluotus laivus per 
prataką. Tada, kuomet lai
vai pasiekia bazę, jie ir vėl 
apginkluojami.

Rusai užėmė kabą j 
pietus nuo Stanislavovo

MASKVA, geg. 24.—Rusų 
aukštoji komanda pranešė, 
kad rusai kariai užėmė stra 
teginiai svarbų kalną į piet 
ryčius nuo Stanislavovo, 
Lenkijoje, ir tuo pagerino 
savo pozicijas.

Anot pranešimo, nišai iš
mušė 200 nacių karių, kuo
met priešas bandė kontra
takuoti.

KALENDORIUS
Gegužės 25 d.: ftv. Grego- 

rijus VII; senovės: Agis ir 
Milusa.

Gegužės 26 d.: ftv. Pily
pas Neriju*; senovės:'Algi
mantas ir Malonė.

ORAS
Ūkanota. Protarpiais bus 

lietaus au griaustiniu.

Atakavo Balkanuose
Tie patys lėktuvai puolė 

Avisio perkasą į šiaurę nuo 
Trento, ant Brenner perėjos 
linijos, kuri jungia. Vokieti
ją su pietinės Italijos fron
tu.

Liberator lėktuvai puolė 
Miunčendorf aerodromą, į 
pietus nuo Austrijos sosti
nės, ir Wollensdorf aerodro 
mą, netoli nuo Wiener Neu- 
stadt.

Kitos atakos buvo pada
rytos ant Graz aerodromo 
ir Zagrebo, Balkanuose.

Nakties metu britų Mos- 
quito bomberiai numetė di
delį skaičių bombų, kurios 
kiekviena sveria du tonus, 
ant Berlyno, Dortmundo, ir 
Prancūzijos geležinkelių. Vi 
si britų lėktuvai saugiai grį
žo.

Partizanai vėl atmušė 
vokiečius Slovėnijoje
LONDONAS, geg. 24. — 

Jugoslavų partizanų prane
šimas sakė jų jėgos antrą 
kartą pavarė vokiečius ka
rins iš tvirtovių netoli Zu- 
zemperk miesto, Slovėnijo
je. Pagal pranešimo, naciai 
desorganizuotai traukėsi į 
Novo Mesto pusę, kur per 
praeitas kelias savaites vyk 
sta aršios kovos.

Jugoslavai taipgi varosi 
iš naujai užimto Trebinje, 
netoli Dubrovnik miesto, 
Dalmatijos krante, ir dabar 
atakuoja Mirna tvirtovę.

Komunikatas taipgi pra
nešė, kad partizanai užmu
šę 200 nacių rytinėj Bosni
joj, ir suėmė didelius kie
kius priešo karo reikmenų.

Atstovas Will Rogers 
išeina iš Kongreso

WASHINGTON, geg. 24.
—Atstovas Will Rogers Jr 
(Dem., Califomia), šiandien 
atsistatydino iš Kongreso ir 
išvyko į stovyklą, kur grįž
ta į karinę tarnybą.

Japonai traukiasi atgal Honan srityje
CHUNGKING, geg. 24.— gyvą ir dabar varosi į rytų 

Šiandien pranešama^ jog pusę pagal Lunghai geležin- 
japonų jėgos, kurios kurį kelį Shanhsien link. Shanh- 
taiką žadėjo veržtis vaka- 8įen randasi apie 45 mylias 
ruosna į Shensi provinciją
ir patį Kinijos centrą, šiuo 
laiku greit traukiasi atgal 
Siaurinėj Honan provincijo
je, kur kiniečiai pradėjo di
delę kontrofensyvą.

Sustabdžius japonus prie 
Lushih, tik 18 mylių nuo 
Shensi sienos, kiniečiai pir
madieny pradėjo savo ofen-

Vokiečių patruliai vienam prancūzų kaime laukia ženklo sąjungininkų invazijos, 
tačiau nežino nei dienos, nei valandos. Čia pat matoma betoninė kanuolių slėptuvė ir 
aplinkui spigliuotos vielos. Šimtus tokių, na cių lizdų išdaužė Amerikos ir britų bom
beriai visu Prancūzijos ir kitais pakraščiais. (Acme-Draugas telephoto)

CHURCHILL SAKE GAL REIKES 
PO KARO SUSKALDYTI VOKIETIJA

LONDONAS, geg. 24. — 
Ministrų Pirmininkas Chur
chill šiandien pareiškė par
lamentui, kad Vokietija gal 
bus suskaldyta po karo, jei 
tokios teritorialinės atmai
nos užtikrintų Europos tai
kos saugumą.

Savo kalboje Churchill 
sakė Anglija jau nebededa 
pastangų įtraukti Turkiją 
karan sąjungininkų pusėje, 
ir pridūrė, kad aliantai lai
mės Balkanus, bet tai ims 
ilgiau be Turkijos pagalbos.

Užsienių sekretoriaus pa
dėjėjas Stettinius Washing- 
tone pranešė, kad visi ‘ ‘lend- 
lease’ ’ siuntiniai Turkijai 
sustabdyti. Tuo parodoma 
nepasitenkinimo dėl Turki
jos nerangumo nusistatyti 
prieš ašies valstybes.

Kiti Churchill kalbos 
punktai: sąjungininkai ne
leis jokiai fašistiškai vy
riausybei įsisteigti tuose 
kraštuose, prieš kurius ka
riaujama.

Vokiečiai bus išvaryti iš 
Italijos; Anglija tvirtai sto
vi už Jugoslavijos partiza
nus; vienintelė sąlyga Vo

Sako Rusija pasiuntė 
ultimatumą Bulgarijai
ANKARA, geg. 24.—Tele

grafiniai raportai sako Ru- 
gilinu 1 Myitkyina mieat,',,^ paBiuntuai Bulgarijai

nuo sienos.
Šiaurinėje Burmoje, są

jungininkų, kariai įsiveržė

ir dabar kaujasi su ten su
gautais japonais. Japonai 
bandė kontrataką miesto 
vakariniam krašte, bet buvo 
atmušti.

kietijai ir Jcųgpnijai lieka ta 
pati—besąlyginis pasidavi
mas ; prancūzas Gen. De 
Gaulle sutiko atvykti į An
gliją pasitarti dėl būsimos 
Prancūzijos vyriausybės.

ŽINELĖS IS NACIU 
OKUPUOTOS LIETUVOS

—Vakų dvarą vokiečiai 
dovanoję olandui Rost von 
Tonningen, kad jisai tenai 
įrengtų ūkio mokyklą atga
benamiems į Lietuvą olan
dams. Tonningenas uždėjęs 
vainikus ant kapų dviejų 
olandų, kurie žuvo Lietuvoj.

— Švenčionyse vokiečiai 
išvedė už miesto 400 žydų 
ir kulkosvaidžiais juos su
šaudė. Dvylika tūkstančių 
Kauno žydų esą išžudyta ir 
Slabados geto likviduotas. 
Visiškai nebėra žydų Pane
vėžyje, Ukmergėje, Marijam
polėje ir Kretingoje.

—Ir Vilniaus geto liku
čiai esą likviduoti. Vilniaus 
žydų brangenybės išgrobs
tytos. Daugelyje vietų žydų 
sinagogos esančios sugriau
tos. Išimtis tik toms, kurios 
buvo užimtos apgyvendini
mui iš bombarduojamų Vo
kietijos sričių atgabentiems 
žmonėms ar kitiems nacių 
reikalams. (LKFSB).

ultimatumą, kuriuo grąsina 
nutraukti santykius su tuo 
kraštu jeigu bulgarai “ne
pakeis savo nusistatymo” 
iki geg. 25d. vidurnakčio.

IOWA GYVENTOJAI
BĖGA NUO POTVINIO
0TTAWA, Iowa, geg. 24. 

—Dės Moines upei kylant 
po du colius į valandą, maž
daug 500 Ott.umwa klonio 
gyventojų turėjo apleisti 
savo namus. Raudonasis 
Kryžius nuvyko ten su pa
galba ir atsišaukta į Iowa 
gyventojus aukoti vartotus 
drabužius ir kitus reikme
nis.

Miesto oficialai sako yra 
pavojus, kad užtvanka tar
pe Turkey salos, upės vidu
ry, ir paties miesto, gali 
trūkti. Užtvanka skubiai 
stiprinama smėlio maišais.

Senatoriai sulaiko Gen. 
Patton paaukštinimą

WASHINGTON, geg. 24. 
—Senato militarinis komi
tetas šiandien sulaikė Lt. 
Gen. Patton pakėlimą. Ko
mitetas kurį laiką tyrinėjo 
Gen. Patton veiksmą, kuo
met jis Sicilijos ligoninėje 
kirto vienam kariui per vei
dą.

Komitetas nedavė forma
laus paaiškinimo, bet pirm- 
sėdis Chandler sakė jis prie 
šingas pakėlimui dėl to in
cidento.

PIRKITE KARO RONTTS’

Artinasi prie dviejų japonų aerodromų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, geg. 24.—šian
dien pranešta, jog karo lai
vų patrankos iš Maffin įlan
kos ir artilerija džiunglėse 
išmušė japonų mortarų po
zicijas ir tuo davė Ameri
kos šeštas armijos kariams 
pasistūmėti arčiau dviejų 
priešo aerodromų netoli 
Sarmi, šiauriniam olandų 
Naujos Gvinėjos krante.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 24.—Ameri- 

i kiečiai kariai šiandien oku
pavo Terracina, o kanadie
čiai pralaužė Hitler linijų 
Liri klony, ir jau pasiekė 
Melfa upę.

Anzio fronte, amerikie
čiai užėmė didelę dalį Api- 
jos kelio žemiau Cisterna, o 
kitas dalinys, šiaurėje, per
kirto kelią einantįi iš Cister
na į Romą.

Vienas pranešimas sakė 
amerikiečiai iš dviejų pusių 
spaudžia patį Cisterna mie
stą.

Kanadiečiai Liri klony su 
daro kitą dalį žnyplių, ku
rios spaudžia vokiečius iš 
rytų pusės. Tuo būdu Hit
ler linija pralaužta šiaurė
je, centre, ir pietuose.
' Anzio fronte, mechanizmo 
tas amerikiečių dalinys grę-
šia naciams Cisterna mies- turi paruošęs gynimo Uni
te. Vokiečių padėtis kas va
landą prastėja.

Sąjungininkų lėktuvai 
smarkiai puolė nacių kon
vojus, kurie skubiai bėga

Naciai sako paaiškins Bara Šen. Bridges už 
47 britų sušaudymą' pranešimą apie laivo

LONDONAS, geg. 24. — 
Berlyno radio šiandien nu
rodą kad greitu laiku gali 
būti daromas oficialus vo
kiečių pranešimas kaslink 
raporto apie 47 britų lakū
nų sušaudymą nacių stovy
kloje netoli Dresdena

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift PEARL HARBOR. — 

Amerikos lėktuvai anksti 
sekmadieny ryte atakavo 
Paramuslhim Ir Sh i musių 
salas, Kurile salyne. Kitos 
atakos buvo atliktos ant 
Ponape, kurr sukelta dideli 
gąisraL
. Ift KANADOS. — Penki 
asmenys sudegė ir 40 apde
gė arba susižeidė, kuomet 
gaisra* kilo šokių salėje.

Ift ITALIJOS. — Italai 
patriotai pradėjo smarkiai 
pulti nacius šiaurinėje Ita
lijoje.

Pranešimas taipgi sakė 
smarkiai kovo  ją japonai tu 
rėję pasitraukti ir iš pozi
cijų prie Tor urcės, kuri te
ka ji Maffin įlanką.

Štabas pirmą kartą pra
nešė apie vienu kartu atlik
tą dvišakę lėktuvų ataką iš 
šiaurės ir pietų ant kasdien 
puolamos Rabaul bazės, New 
Britain saloje.

iš Pontine pelkių apylinkės 
tarpe Anzio ir Terracina.

Iki šiol suimta suvirš 7,- 
500 nacių, belaisvių. Vokie
čių komandos pranešimas 
pripažino, kad buvo keli 
“dideli pralaužimai” keliuo
se fronto sektoriuose. DNB 
agentūros koresponde n t a s 
pripažino, kad naciai pasi
traukė fronte žemiau Ro
mos, ir prarado pozicijas į 
šiaurę nuo Terracina.

Amerikiečiai iš Anzio ran 
dasi apie 11 mylių nuo Vieš
kelio 6 (Via Casilina), ku
rie eina iš Liri klonio į Ro
mą.

Prancūzai kariai penktos 
armijos linijos dėžiniam ga
le, užėmę Pico, atmuša na
cių kontratakas, ir iš Pico 
varosi į nacių pozicijas Liri 
klony.

Yra žinoma, kad priešas

jas į pietus nuo Romos, maž 
daug nuo Avezzano per Val- 
montone, j vakartis Velletri 
link, ir per Albanų kalnus 
iki jūros.

pervedimą Rusijai
WASHINGTON, geg. 24. 

— Prezidento sekreto rius 
Stephen Earl y šiandien iš
barė “tam tikrus asmenis,” 
kurie panaudotų Kongreso 
narį išdavimui militariniu 
paslapčių. Tai buvo Baltųjų 
Rūmų atsakymas į Šen. Sty 
les Bridges (Rep., NevvHam 
shire) vakar dienos prane
šimą, kad Amerikos kreise
ris buvo pervestas Sovietų 
Rusijai.

Early sakė tokios žinios 
skaitomos militarinėm pas
laptim ir teigė, kad toks per 
vedimas būtų natūrali pasė
ka anksčiau padaryto Pre
zidento pareiškimo.

Tuo būdu nei paneigtas 
nei patvirtintas pranešimas 
apie laivo pervedimą. Šen. 
Styles vakar reikalavo, kad 
pilnos žinios apie raportuo
tą pervedimą būtų suteik
tos Amerikos žmonėms.

švedai suareštavo 3 
už žinią perdavimą

STOKHOLMAS, geg. 24. 
— Laikraštis Aftonbladet 
šiandien rašė, kad trys SKF 
balberingų fabriko Gote- 
borge darbininkai buvo su
areštuoti už tai, kad sveti
mai valstybei perdavė žinias 
apie užsakymų didumą ir 
destinaciją.
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1$ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Zimų-imelės

Motinos Dienoj U. S. tar
nybos jaunuoliai padarė sa
vo tėvams didelį džiaugsmą, 
būtent Ciral Grybas, Charles 
Mišeikis, Kaiman Paplins- 
kas, Motinos Dieną su tė
vais praleido.

Ciral Grybas atsiųstas į 
Flint, Mich., General Motors 
studijuoti Diesel motorų pa
skutinę šaką. Pasisekimo!

ja lietuvių parapijoje (kur 
klebonauj-a kun. C. Raga
žinskas).

Puotai pamarginti G. Kli- 
mauskaitė akordUrau ir Da- 
nelevičių dukrelė palinksmi
no muzika ir dainomis.

Linkime jubiliatams ausi- 
'aukti dar reikšmingesnio ju 
biliejaus.

Gegužės 13 d. Danelevi- 
čiai šventė sidabrinį vedy
binio gyvenimo jubiliejų 
Klimauskų namuose, kur ii 
jubiliatai gyvena, buvo su
ruošta puota tam jubiliejui 
paminėti. Puotoj dalyvavo 
giminės ir artimieji drau
gai-

Jubiliatai turi vieną duk
relę vienuolę pranciškietę 
(sesuo Evangelistą), kuri 
dabar Brazilijoje mokytojau

Niekas taip nesidžiaugia 
laišką gavęs, kaip karys, o 
ypač fronte. Štai, Anglijoje 
esantis kanadietis lietuvis 
S. Butanavičius susirašinė
ja su vienais lis tuviais De
troite. Jis daug aprašo a- 
pie Anglijos gyvenimą. Pra
šo, kad daugiau kas jam 
parašytų laiškų iš Ameri
kos.

Jis pasiryžęs 
kiekvienam.

M. 66071, Pct. S. Butana- 
vičius, No. 6 Cdn. Gen. Pio
neer Cay, Cdn Army Over- 
rya.

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

Pfc. Edward Kairia, gi
męs 1923 m. spalių 13 d., 
Detroite. Pradžios mokslą 
pradėjo Šv. Jurgio parap. 
mokykloj, o baigė Šv. Anta
no parapijoj. Baigęs high 
school, dirbo Cadillac Mo
tor Co. prie svarbaus dar-

atsakyti į to. Mėgo sportą ir, kiek lai
kas leido, jame dalyvavo.

Įstojo į U. S. Air Corp eld, Mies.

vasario 15 d. 1943 m. Lanko 
mckyklą ir siekia lakūno 
laipsnio. Be abejonės, kad 
atsieks.

Tėvai Juozapas ir lova —» 
seni Detroito gyvento jai, 11 
gą laiką gyveno Šv. Jurgio 
parapijoj, kur Juozas pri-1 
klausė prie parapijos choro,, 
turėjo bizni, kurį vėliau per« 
kėlė į West Side, šv. Anta
no parap., (3808 W Ubams 
Avė.}.

Kairiai rėmė ir remia pa
rapijos ir kitus kilnius dar
bus. Yra “Draugo” skaity
tojai.

Jei kas norėtų susirašyti 
su Kairiu, štai ji» adresas: 
Pfc. Edward Kairia, No. 
36568652, Class 608-18, 60th 
Traiųįng Group, Keesler Fi-

kia (pasakyti, kad šie daly
kėliai labai patiko svečiams 
ir aiškiai parodė seserų ga- 

| bumus ir sugebėjimą. Prieš 
^11 pat vakarienę dar pakalbėjo 

naujai įšvęstas kunigas Ed. 
Bule vičius, nes jis turėjo 
greitai skubėti kur kitur. 
Tai yra daug žadąs jaunas 
darbuotojas. Po skanios va
karienės labai reikšmingas 

(Nukelta 1 3 pust)

DR. VAITUSH, OPT.

kvims
SpeeUliatM 

FtteafviiMk akių įtempimų, kuria 
agS prieisatinu galvos skaudėjimo, 

so, akių aptemimo, nervuo- 
ekaudamų akių karštį, atitai- 

fcr toliregystų. 
akinius. Visuo-

sgzaminavimaa da- 
su aiekha parodančia ms- 

klaidas. Specialė atyda at~ 
į mokyklos vaikus.

lt ryto iki I v.
O Kteja

akys

i

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBUO 6051

North Side
VALANDOS: auo lt ryto i 
apk. Seredomis nua pietų, 

Dagai sutartį.

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Bridgeville

Praeitą savaitę pas čeba- 
torius svečiavosi Mrs. Ur
bonienė, jos sūnus eu žmo
na ir kiti, visi iš Rochester,

Parapijos moterų tarpe 
didelis bruzdėjimas. Mat, už
simota surengti ' didžiulę 
Card Party birželio 4 d. pa
rapijas naudai.

Gegužės 20 d. pasimirė 
Roman Kediatek, lenkas, pri 
klausąs mūsų parapijai. Pa
laidotas iš mūsų bažnyčios 
geg. 23 d. Šv. Stanislovo ka
puose.

esti ne tik skanios, bet ir 
įdomios, nes pamarginimų
joms netrūksta, šios vaka-. _ at k vi j a- 
rienės laibu ypač graži pro- *
gramėlė įvyko. Seserys Pran1
ęišktefcėiB, iki virėjos susi
tvarkė su lėkštėmis, su ma
žyčiais vaikučiais išpildė se-

KREKVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų ceregėjlmo — (color 
.................. , kieipkitėshlindneen),

., Praeities įvykiai liudija, 
N. Y. Mrs. Urbonienė-dvi kacĮ moterys gali daug pa-
dukterys — Čebatorienė su 
Tykačiene — gyvena mūsų 
parapijoje. Tai pavyzdingos 
ir gražiai katalikiškai išauk
lėtos šeimos.
. ........................... *

I
TT-

•fDidžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

’ąpduodame Laikrodžius, Laik- 
’odėlius, Auksinius ir Deiman- 
inius Žiedus, Rąžomas Plunks
iąs ir įvairius
kitokius auk- 
dobis daiktus A PREBINA- 
UAS JUMS 
KAINAS!

i

Geg. 21 d. įvyko moterų 
klubo vakarienė parapijos 
naudai, kurios metu $25.00 

daryti, esant geram norui! bonus laimėjo Pranas

Budriko Radio Valandos:
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
VV.C.F.L., 1000 Kilocycles —

Nedalioj, t:BO vai. vakare.
Turime didelį

v garą pasi- 
riajdmą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

ir pasiryžimui pasiekti tiks 
lą. Mūsų moterėlėms ne
trūksta nsi apsukrumo, nei 
sugebėjimo rengti viešas 
pramogas. Jau ne sykį jos 
yra sutraukusios skaitlingus 

i būrius žmonių j savo paren- 
I gimus ir sukėlUsios gražią 
pinigų sumą parapijos nau
dai. Ne kitaip bus ir birže
lio 4 d.

Valkagiakis ir Adomas Sar- 
penskia. Mūsų moterų ren
giamos vakarienės visuomet

■■.MF k ■imiv

kančius dalykėlius: 1. The Apsiimu išgydyti. 
Lomemade kitcbenbaud led 
by Anthony Naujokas. 2.
NaUghty Giri: posm. 3. “Du 
ir du” — T- Mikonia 4 
Song: “Mothjer” — AnthQ-| 
ny NaUjoltas. 3. Hym«: “Mo 
ther Beloved” — alL Rei- 

. .nk.i-r................... .........

prie manęs.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

; NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na’ alyva į DEVINES OINT- 
MĘNT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

MIEBOLDTS-GOLDBLATT

DfYlNE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

PIRKITE KARO BONUS

I

vvOLK siimio.1945 33 " Stirti
'kc /h tt <'

6utur/»'r*a/>Ael

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per šį Pavasarinį 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

kP’ ’\»»P b.nTOGp♦i»m 
IOMLM l’OSSIHI.L l‘RllF.4

U I. ir.UJ.I1

EXTRAI EXTRAI
Permainyta* 

vardan Ir
adrraaa.

I.lėtu viskas 
. lyd ūkas — 
N. KANTER
navinlnkaa.

REMKITE
BENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGA.

MONARCH LIQUOR
3629 So. Halsted St.

Phone TARD8 6054

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — ŠŲott...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7^5

2 ayk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... <
PETROLEUM COKS (Course)..A 
PETROLEUM COKE (Pil« Run) į

f

DABAR Yru Geriausias L»Qtaa Pirkti Pirmos BAšies 
Nubų Materijoią UI Dar temomis Kainomis! 

Atvykite | mtoų jardų k apttMMte įta
kų Ir aukštą rtH LRNTŲ—MILLW08K 
— STOGŲ B NAMŲ MATERIJOLĄ — 
d» gan«» gmOfe ^gka, «kto« b trt*. 
PASETARKR BU MCSŲ EKSPERTAIS

APROKAVIMAS B
TEIKIAMAS DYKAI! 
3YANLKY UTW|NAA

CARR-MOODY LUMBER CO,
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HAiSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 0:30 vai. po pietų

J
BE =ac=gs:

Bm. 8M« Sa Ava.
Rm. Taj. (BOveMtt 0417 
Offloe TeL HEMleek 4848

ML J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS B CHBUKOAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 Ud 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2428 Wmt Marųnette Road

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237
★

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. P P-

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOAHflėNO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVEBHMŪOft SUPPRVDMON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS
LOAN ASSOCIATION

--------- -- or CHICAGO

4192 Archer Are. Virginia 1141
JUSTIN MACKtEWICH, Prm. and Mgr.

Būkit Malonūs 

SAVO AKIMSI
Ttk Mena pora aklą rlMtm ryrenl- 
tnul. gau<okUa ja. lelMaml lies
tam t nuoti Jaa modernliklaunla 
metodą, kurią regėjimo mok.laa 
Sali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali

na via« aklų Rcmptan*.

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

OFTOkmjtlSTAI
1801 So. Ashland Avenns

Kampas lt-toa
Telefoną*! GANAI, 053S, Ohicago
** 0(FISO VALANDOS: 
Kaadtan lite a. na. iki »:»0 p. m.

1>e«aAlr šeltad. 1:10 a. m. r*., IMI T;>0 m.

B3F

1

IDR'G. SERNER’
UKTUVI9 AKIŲ GYDYTOJAS

38 metų patyrimas
TeLi Yarde 1828

Pritaiko Aklniua 
Kreiva* Akla 

Ištaiso. .1
Ir Akinis Dirbtuvė 
SO. HALSTED 8T. 

Kampas 84th Street 
idoe nuo 10 Ud 4; nuo fl Iki 8

Sekmadienyje pagal autartį.

lUARGUTM'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

HAriTO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - auo 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nao 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nao 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

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

B į . . ./ fr— - 8 " 3 ~~K----- 39

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS .NARIAI

DR. STRlKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4846 So. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
Ma 2 fld 4 tr amo 6 Od 8 vaL vak.

M. YARda 2244

:dl c. vezelis
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

▼•L: nuo 9 vai. ryto nd 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. '

TeL CANai 6122

< DR. BIEŽIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VY. Cennak Rd.
1—8 popiet br 7—8 v. m.

k

Ofiso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS B OHlRURGAS 

4187 Archer Aveaoe 
Q0w toki W k 8—ItM E.H.

RRZIDKNCUA 
8241 Weet 66th Place

TeL REPubBe 7868 /

TeL CAN«1 0257
Rez. Tel.: PROspeet 663J>

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 Ud • vaL vakara 

TeL YARda 3146

dl v. a. simkus .

AL YARda 9821 
aax KKNmoed 81P7.

DR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAS B CHIRURGAI

» ved.: nno 1-3; ano 6:3^8:38 
756 West S5th Street

744 Went Sttk Street
VU.: 11-12; 3-4; k- 6:30-6:38 

Pirmadieniais—2-4 Ir 6:306:38 
šventadieniais—U-1X

Skaniausia duooa yra toJU 
kurią uždirbama save ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROapect 6080
Jei neatoUiepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS: ------------ --- n
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa labos)

Ofiso Telefoną*: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2888

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Ori 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso TeL .... VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
UGONTUS PRIIMA:

» ano 2:00 W 8:00 vai 
Trečiad. Ir Sekm tik susitariaa4
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1440 8. 49th Court, Cicere 
' Antradieniais, Ketvirtadieniais 
( tr Penktadieniais
VaL: 10-12 ryto 34 74 P. M.

8. Halsted St, Cblcac*

/• Ir
Vai.: nuo 3 p.pi iki 8 vakare

DR>. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFsyette 3218 . 
Rea TeL LAFayetto 0094

VALANDOS:
Plrna, Antr., Ketvir. 6 Ud 9 vak.; 
^Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak.

fieštad. 6 vaL M 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykai*, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ADS
“DRAUG O” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph 9488-9489

HELP 1VANTED — VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
Bacevičių jubiliejus

SVARBUS PRANEŠIMAS

W»r Mannower Oommissinn nu* 
statymai reikalauja luul daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa
liuosavimo Raitų (statement of 
availability) nuo dabartinės dar
bo jstaiens — ar nuo War Man- 
powi‘r Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga paliuosa
vimo rastis. .lūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTF.D — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDG»EWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Road

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
VV A RE HOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

OPERATORIŲ

Power Siuvimo 
Mašinoms

Single ir dviejų adatų mašinų ope
ratorių. Gera mokestis—Pastovūs 
darbai dabar Ir po karo. Moder
niška švari dirbtuvė. Nauji įren
gimai. Mes išmok inam pradines. 

Gera mokestis laike mokinimo.
Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO. INC.
701 W. WASHINOTON BLVD.
SHADE MAKERS — Patyrusiu. Pa
togios darbo sąlygos, gera mokestis. 
Patogi transportaclla. Atsišaukite 
tuolau. 1020 W. ADAMS ST. — 
MONroe 5011.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 
CARR-MOODY LUMBER CO. 

S0S9 S. HALSTED ST. 
VICTORY 1272

KRIAUCIAUS
Prie pritaikinimo ir apsiūlėiimo 

gerų custom kotu. Atsišaukit 
6-tam aukšte.

JOHN HARPER fe CO.
222 W. MONROE ST.

PORTERIŲ IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ .

Gera mokestis, valgis duodama. 
Kreipkitės prie Mr. George.
GATEVVAY RESTAURANT 

Northwestern Station

Prosytojas 

Hotelyje 

Valet Shop

AMBASSADOR HOTEL
1301 N. STATE ST.

SUP. 7200 Mr. Osweiler

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 Iki 65 Metų

Patyrimo, nereikia, pastovūs darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
.STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėje. 50 vai. i savaitę. 75c i vai.,

laikas ir pusė virš 40 vai. 
DEPEND-ON FINISHING CO.,

39S3 Elston Ave.

VYRO — dirbti store fixture biz
nyje. Store fizture patyrimo. Atsi
šaukit I 0242 R. WENTWORTH.

Svarbiai Pramonei 
REIKIA VYRU

A PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRIMO NEREIKIA
Dirbti prie aluminum castinga. 

Mes mokam laike mokinimo.
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8
ryto iki 5 po. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

ENGINE LATHE OPERATORIŲ 
Taipgi Machine Hand — Taipgi 
Drill Press Operatorio. Mažoj dir

btuvėj : 40 vai.: gera rata, 
Atsišaukit pirm pietų.

BLOMFELDT RAPP AND CO. 
108 N. Jefferson MON 8399

TROKŲ VAIRUOTOJŲ 

PAPR. DARBININKŲ 
LUMBER HANDLERS 

TALLY VYRŲ
ATSIŠAUKITE

Czeraiec Lumber Co.
9000 S. SO. CHICAGO AVE. 
8700 S. VVESTERN AVE.

VYRŲ - VAIKINŲ
PLATINO DEPARTMENTE
Tvarkyti materiolą ir prie 
lengvų dirbtuvės darbų. 70c 

iki 75c į vai.

MOTERŲ - MERGINŲ
PAINT SPRAYERS

Maliavoti sheet metai dalis 
dirbant prie judančių con- 
veyors su vandens apvalo
mais batais. Taipgi Dirbtuvės 

Assembly darbininkių.
★ ★

Patyrimo Nereikia
Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Svarbi pramonė. Pastovūs 
darbai. Dienomis ar naktimis 

šiftai.
ATSIŠAUKIT

4435 5. VVestern Blvd.
ASSEMBLY IR LENGVI MAŠINŲ 
DARBAI. Taipgi orderių pakavi
mas mažoj dirbtuvėj. MAGNETO 
PARTS CO, 224 N. Loomis St., 
HAY. 5298.

PUNCH PRESS OPERATORIŲ — 
Gera mokestis. 56 valandos J sa
vaitę. JACKSON AUTO RADIA
TOR OO., 1515 W. Altgeld St.

VIDUJ PIENINĖJE 
DARBININKŲ

Minimum $50 J savaitę. 6 dienos J 
sav. Svarbi pramone. 2 savaičių ap
mokamos atostogos. Patyrimo nerei
kia.

CAPITOL DAIRY CO.
4326 S. Wabash — BOU. 6200

MERGINŲ
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia darbinin
kų popietiniam šiftui. 
Pradėsit 4 vai. pp. ir 
baigsit vidurnaktį.

★
10% BONAI

Mokama Už Visus Naktinius 
Darbus

Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte: 
jie naudingi tiktai kaimy
nams. *

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J.

k Pirkite pas tuos biznie- 
us, kurie skelbiasi 'Drauge*.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

MALDOJ PRISIMINK LIETUVA

"PAREMKITE TA KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl
INTERNATIONAL HARVESTER CO?

GRINDERS 
INSPEKTORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ

Mums Reikia
• UPSETTER OPERS.
• MILLING MACHINE
• FORGING OPERS.
• HELPERS & HEATERS

> ASSEMBLERS • MACHINE
> LATHE OPERATORIŲ OPERATORIŲ

Patyrusių Ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienu Darbo Savaitė —
Atsineškit Savo Gimimo Lifidijimą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit į

VVEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. 120+h St.
Patogi Transportaciją: Gatvekariaia;
Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais iki 4:30 PP.

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS
Matyklt Mr. Danicek 

Pasitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RYTO IKI 4:10 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 8. 54th AVE. CICERO

ELEVATOR OPERATORIŲ
(FRTIGHT)

Virš 40 metų senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APTS.
IUV5S SHERIDAN RD.

I/ON 8500 Mr. Wall

100% Karo Darbai
MOTERIMS

Prie Bench ir Mašinų darbų 
DIENA SIETAS NUO 7 IKI 4:36 
NAKTĮ ŠIFT. NUO 5:30 IKI 2:30 
Gera mokestis. Patogi transpnrt.

HANNIFIN
Atsiftauklt

621 N. Kolmar

SKELBKITES “DRAUGE*

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims IU 50 
metų senumo. Valandos: nno 6:30 
vakare IU 12:00 valandos naktj. 

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dyluL 

Amžius 20 Iki 50 metų.
Dienos, vakarais ar naktinimb 

valandomis

AtsManUt

ILLINOIS 

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

REIKIA MOTERŲ
Dirbti prie elektros siuvimo mašinų. 

Išmokinsim.
AMERICAN CASKET CO.

UIS W. AVashington Blvd.

MOTERŲ
Prie valvmo. Gera mokestis. 
Bonai. Kitos progos. Valgis 

ir uniformos duodama.
TRIANGLE RESTAURANT 

6 S. CLARK ST.

FINISHER IR
GUZIKAMS SKYLIŲ DIRBĖJŲ

Merginų siūti guzikus prie custom 
kotų. Atsišaukit 6-tam aukšte.

JOHN HARPER fe CO.
222 W. MONROE 8T.

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature Winders Laminators 
Tapers Coli Wlnders

Stator Coli Winder» 
Soiderers Lathe Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Press Opera. Papr. Darb. 
Fin Stralghteners Dirbt. Paęelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybes 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21st Street

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.30 | m0na«4 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kretpkltta prie Honaekeepar.

BDQBWATBB BEACH HOTHL 
U4S Sherldan Rd.

VYRŲ
MOTERŲ

IR MERGINŲ
DIRBTI KEPYKLOJE 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
PATYRIMO NEREIKIA

KROGER
GR0CERY & BAKING CO. 

8201 S. Vincennes
KLAUSKITE DEL MR. SHIDIER

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
SVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
AMŽIUS 18 IKI 50

Svarbioje pramonėje.
- Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c {valandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas ftlftas 7:30 ryto iki 4 pp., 
vakarinis šlftas 4 pu. lld 12:30 ryte, 
naktinis šlftas 12:30 iki 7:30 ryte

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS
ATSIŠAUKIT 

EMPLOYMENT OFISAN
Pirmad. perdėm šeitad. 
t:$0 ryto Iki 4:$0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

Prieš 30 metų į šią šalį 
atvyko Konstantas Racevi- 
čius.

Konstantas Rucevičius y- 
ra vienas iš kilniųjų Lietu
vos sūnų, kurie, nors yra 
ir bajorų kilmės (kaip kad 
pavyzdžiui ir uolusis veikė-

k* 1

■i *7 J y s

išlaviiti, ištobulinti, kad pa
tapus artiste-dainininke. Net 
ir dabar, kada pasireiškia 
geras ūpas, kad užtraukia 
kokią nors dainelę, ar tai 
lietuviškai, rusiškai, lenkiš
kai, arba net ir ukrainiškai, 
yra ko pasiklausyti.

Iš artimesnių Racevičių 
giminių čia gyvena Juozą-

: . V

* I

2 ATTRACTIVE 
GIRLS VVANTED

1 to learn nersonnel work 
1 to learn payroM work.

★ ★
(We vvill teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other experience reųuired.

100% WAR VVORK 
Good salary. Post war future. 

APPLY

2437 VV. FULTON ST.
BENCH - ASSEMBL. DARBAI 

MERGINU IR MOTERŲ 
PATYRIMO NEREIKIA

LENGVI DIRBTUVES DARBAI 
F. fe B. MFG. CO.

4248 W. CHICAGO AVE.

VYRAI IR MOTERYS

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 

★ ★ ★
COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikai, dieną Ir naktį 
šiitams.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftai.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos šiltai. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC. 

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglas Park iki Durų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBftKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COn. WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★
Gera mokeatis. Pastovūs darbai dabar ir po karo.- Atsišaukit

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVE. ar 1850 S. KOSTNER AVE.

KASTANTAS IR ELENA RACEVICIAI
jas Kazys Žadeika), tačiau 
visuomet buvo ir yra ištiki
mi mūsų tėvynei Lietuvai, 
nesigėdijai lietuviškos kal
bos ir visokeriopus lietuviš
kus reikalus, sulig išgalės, 
uoliausiai remia.

Jo žmona Elena (Timins- 
kaitė) turėjo ir dar tebetu
ri gražų, žavėjantį malonų 
balsą, kurs reivėjo meniškai

pas ir Stanislova šimkevi- 
čiai, Adomas ir Melanija 
Rupšiai, M. Rupšienė yra 
tikra K. Racevičiaus sesuo.

Konstanto ir Elenos Ra
cevičių gegužės mėnesį pri
puola ir vardadieniai.

To dėlei: Congratulation! 
abiems.

Racevičių Bičiulis

PARDAVIMUI North Side
PARSIDUODA — Lietuvių apgy
ventam kraftte 250 akerių ūkta. 75 
akeliai iftdlrbta, 2 maži ežerai, kita 
žemė* ganykioe. Namai ir budinkaf 
geriausioj padėtyje. Nuosavybė prie 
pat State vleftkelio arti miesto.

DR. H. J. WESTGATE, 
RHINELANDER, WIS.

RENDUOJASI

GRAŽUS KAMBARYS RENDOS—
prie mažos fteimoo 2 asmenų. Tele
fonas ir kiti patogumai. Atalftauklt 
REPUBLIC 7929, ar asmeniškai ad
resu: (1501 S. ROCWELL, 2-tram 
aukftte. •

RENDUOJASI — 4 kambariu fle- 
tas 3-ėlam aukftte adresu 2138 W. 
Coultcr. Kreipkitės prie navininko 
2-tram aukftte — 2138 W. COUL- 
TER ST.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

šr ★ ★★ ★ ★★ ★ it
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFTCE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

PIRKITE KARO BONUS!

(Atkelta iš 2 pusi.) 
ir turiningas kalbas pasakė 
tėvas Juvenalis Liauba, pran 
ciškonas ir kun. E. Vasi
liauskas. Jiems priklauso 
nuoširdus ačiū. Nuoširdus a- 
čiū priklauso visiems darbi
ninkams ir svečiams. Toji 
vakarienė su laimėjimo kny
gutėmis parapijai atnešė ar
ti keturių šimtų. Seserų na
mas ne juokais yra taiso
mas ir puošiamas. Gerą dar
bą atlieka lietuvis kontrak
torius Jonas Kvederis. Kaip 
jis užbaigs, tai seserų na
mas atrodys gražiausias na
mas ant Magnolia gatvės. 
Parapijonų aukos, ir darbas 
neina niekais. Parapijos nuo 
savybės pakilo 100 nuoš. 
Tie, kurie neaukavo šį sykį, 
aukos kitą kartą. Progų dar 
bus. Tik reikia vengti to že
mo šykštumėlio, smulkumo, 
kuris .nepraturtina, laimės 
neneša ir Dievo palaimos ne
teikia. Reikia būti gyvu baž
nyčios nariu, o ne nusususia 
šakele.

Susiaurinama
programa

Karo Departamentas pa
skelbė, kad patenkinus sku
bų jaunesniųjų karininkų 
pareikalavimą ir smarkiai 
mažėjant reikalavimui kari
ninkų kandidatų mokyklų 
programai, Jungtinėse Val
stybėse šį rudenį veiks ne
daugiau kaip 11 mokyklų iš 
anksčiau buvusių 26.

Kada buvo pasiektas aukš
čiausias šios programos taš
kas, t. y. 1942 m. gruodžio 
mėnesį, daugiau kaip 23,000 
įsirašiusiųjų karininkų kan
didatų baigė mokyklas.
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Nuo žodžiu prie darbų
ALT PLANAI

Praėjusį sekmadienį buvusioj Lietuvių Konferencijoj 
Chicagoj Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, at
pasakojęs, kad ne taip jau sparčiai ėjo jungimas patrio
tinių grupių į vieną organizaciją Amerikos karo pas
tangoms didinti ir Lietuvos žmonėms padėti greičiau 
išsilaisvinti, smulkmeniškai nurodė ALT ligšiol nuveik
tus darbus ir ateities pldnus. Anot jo, organizavimosi 
ir planavimas ėjo gana lėtai, atsargiai, bet rimtai ir 
tiksliai. Todėl šiandien ALT turinti visuomenėje pasi
tikėjimą ir jau sudariusi tikrai rimtus planus įgyven
dinti užsibrėžtus tikslus.
AUKOTA IR ŠIMTINĖMIS

Kai konferencijos dalyviai buvo paprašyti paremti 
Amerikos Lietuvių Tarybos darbus ir kai tarybos pir
mininkas priminė, jog tiems darbams dirbti reiks ne
mažų pinigų sumų ir kai jis* paklausė ar konferencijoj 
yra žmonių, kurie aukotų po šimtą dolerių, tuoj iškilo 
šešios rankos ir šie asmenys su šimtinėmis prisiartino 
prie prezidiumo stalo:

Kun. Ig. Albavičius, Cicero, IU.
P. Aleksynas, Rockford, UI.
Rapolas Bieliauskas, Chicago, III.
B. Nenartonis, Chicago, Dl.
F. Stankus, Kenosha, Wisc.
Charles ir Apolonija Šukiai, Chicago, I1L
Antrą dieną po konferencijos Frank Smith (iš Chica

gos) atnešė šimtą dolerių ir įteikė Amerikos Lietuvių 
Tarybai, prisidėdamas prie garbės rėmėjų sąrašo. Kiek 
seniau kun. E. Paukštis (Chester, PaJ tam tikslui šim
tinę prisiuntė.

Kai atsiranda tokių mūsų tautiečių, kurie ne tik savo 
darbą, bet ir šimtine* aukoja, nelieka abejonės, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos darbai ir savo kraštui A- 
merikai gelbėti karo pastangose ir Lietuvos žmonių ko
vose padėti, bus galima dirbti plačiu užsimojimu.

Nėra abejonės ir apie tai, kad prie to garbės auko
tojų sąrašo ir daugiau nuoširdžių lietuvių patriotų 
vardų prisidės. Jų galės atsirasti ne dešimts ar kelio
lika, bet šimtas ir daugiau.
PASISKIRKIME KVOTAS

Lietuvių Konferencijos Chicagoje dalyviai savo žo
džius paremia praktišku būdu. Jie užsimojo dar šiemet 
sukelti $5,000.00 Amerikos Lietuvių Tarybai. Viena die
na (per konferenciją) jau sukėlė virš trijų tūkstančių 
dolerių. Todėl likusią sumą su dideliu kaupu pripildys.

Konferencija išreiškė pageidavimą, kad ir kiti lietu
vių rajonai panašiu būdu pasiskirtų kvotą ir ją pripil
dytų.
LAIC — SVARBUS REIKALAS

Be kitų darbų ir reikalų Amerikos Lietuvių Tarybai 
reiks išlaikyti New Yorke įsteigtą Lietuvių Amerikie
čių Informacijų Centrą, apie kurio tikslą mūsų spau
doje jau buvo gana plačiai rašyta. LAIC reiks infor
muoti Amerikos visuomenę apie mūsų pastangas ka
rui laimėti, leisti anglų kalba literatūrą, kuri supažin
dintų kitataučius su sena lietuvių kultūra, kalba, isto
rija ir jos aspiracijomis. Ligšiol labai dažnai matome 
netikslių, klaidingų žinių apie lietuvius spaudoje dėP 
lo, kad nepakankamai inforjnavome apie lietuviu tautą

įvairias įstaigas, valdžios pareigūnus, spaudą etc. Ki
tos tautos tokius informacijų centrus visuomet (ir tai
kos metu) palaiko.

LAIC įsteigimas yra nepaprastai svarbus dalykas ir 
, dėl to tenka nuoširdžiai džiaugtis, kad tasai ALT žings
nis plačioj visuomenėj surandi ir pritarimo ir medžia
ginės paramos.

★
Visi turi laikytis Atlanto čarterio dėsniu

Prieš pora dienų senatorius Bridges kreipėsi į Pre
zidentą F. D. Rooseveltą, prašydamas, kad dar prieš 
didžiąją invaziją į kontinentinę Europą, kuri pareika
laus milžiniško amerikiečių pasiaukojimo, būtų išgau
tas Sovietų Rusijos ir Didžiosios Britanijos aiškus pa
sižadėjimas priimti be jokių kompromisų Atlanto Čar- 
terio principus.

Šis prašymas nėra be pagrindo. Sovietų Rusija dau
gelyje savo valdžios oficialių pareiškimų ir veiksmiį 
parodė, kad ji visai nėra linkusi skaitytis su Atlanto 
Čarterio dėsniais. Didžiosios Britanijos vyriausybė taip 
jau ne vieną kartą yra parodžiusi tendencijos eiti į 
kompromisus rišant tarptautinių sienų klausimą. To
dėl Jungtinės Valstybės, kurios ne tik savo turtą au
koja naciams ir kitiems agresoriams nugalėti, bet ir 
milijonus vyrų siunčia į įvairius karo frontus, turi mo
ralinės teisės reikalauti, kad didžiosios karo pastangos 
nenueitų veltui, kad ne be reikalo yra liejamas ameri
kiečių kraujas, kad amerikiečių ir sąjungininkų per
galė užtikrintų Europai ir kitiems kontinentams pasto
vią ir teisingą taiką.

★ » z
Maskva organizuoja "didelę Lenkiją"

“Toliau į, mišką — daugiau medžių” — sako priežo
dis. Taip yra su lenkų-rusų santykiais. Juo labiau gili
namas į tuos santykius, juo geriau suprantame keikiu 
tikslu Stalinas buvo pasikvietęs į Maskvą amerikiečius 
lenkus — kun. St. Orlemanskį ir prof. Lange.

Prieš pora dienų Londone pasklido žinių, kad Mask
voje per radijo pranešta galimumai pro-rusiškąją “len
kų tarybą” Maskvoje pripažinti kaipo “legale” Len
kijos vyriausybe. Toks žingsnis būsiąs padarytas dėl 
to, kad jjau nebesą jokių vilčių susitarti su Lenkijos 
vyriausybe Londone. , Ą

Stalinas, matyt, ne juokais siekia atsteigti “didelę 
ir galingą” Lenkiją. Jis nori pastatyti Lenkijos prie
šakyje savo pakalikus, lenkų kvizlingus ir per juos 
Lenkiją sujungti su Sovietų Rusija. Tuomet Lenkija 
ištikro būtų “didelė”.

Wanda Wasilewpka, kuri yra “lenkų patriotų” ir 
“tarybos” Maskvoje priešakyje, yra Sovietų Rusijos 
užsienių reikalų vice komisaro A. Komeichuko žmona. 
Tai savotiškas “sovietų-lenkų unijai” tiltas.

Bet mes esame tikri, kad lenkų tauta jokiu būdu ne
pritars tiems Maskvos planams, nes jais siekiama pa
žeisti lenkų tautos suverenitetas.

Kaip moka, taip šoka

Balo Vysk. P. Būčys, MIC.

GEGUŽES
MENUO

PIERRE MAURICE

Orlemanskio žygiu tebeatsirūgstama, pastebi “Darbi
ninkas”, nežiūrint komunistų pastangų jį išdailinti. 
Rimtoji amerikiečių spauda tą pakrikusią avantūrą sta
to tinkamoj vietoj — gengsterių skyriuje. Patį Orle
manskį gailestingai vadinama “prastai informuotu”. 
Nepajėgė vargšelis susiorientuoti tikrojoj sovietų poli
tikoj. Už visą neskanų įspūdį kaltinama — ir teisin
gai — Sovietų vyriausybė. Labai tiksliai tą dalyką api
budina angliškoj spaudoj dienraštis “Boston Traveler”: 

“Koks ten bebūtų galutinis rezultatas keisto tėvo
Orlemanskio žygio, jis išmintingai pasielgė, pasiduo
damas dvasinės vyriausybės nuosprendžiu. Visoj pai
nioj tarptautinių santykių istorijoj būtų sunku su
rasti keistesnį įvykį. Daleiskime, kad kur nors tarp 
rūkstančių Kijevo griuvėsių atsirastų koks rupus ka
pitalizmo šalininkas. Daleiskime, kad jis kekių nors 
būdu būtų atgabentas į Washingtoną, vaišinamas Bal
tuose Namuose, nufotografuotas au Prezidentu ir per
statytas pasauliui kaipo ukrainų tautos įgaliotinis., 
Daleiskim, kad tai įvyktų šiandie, kai mes turime 
pilnus diplomatinius su Rusija santykius ir drauge 
su ja esame įsivėlę į didelį pasaulinį karą. Daleis
kim, kad visi tie ryšiai, visos diplomatinio santykia
vimo taisyklės mūsų valdžios būtų paneigtos, ir tam 
nežymiam komunizmo priešui būtų leista prabilti į 
Ameriką ukrainų tautos vardu. Ar gi pasaulis nepa
manytų, kad Amerika iš proto išsikraustė!”

Tiesiog į taikinį pataikyta. Sveika logika kitokio 
atsakymo nesuranda. Bet jei tokia išvada būtų tinkama 
Amerikai, tai kodėl gi ne Rusijai? Tur būt dėlto, kad 
sovietinės “kultūros” lygis pastūmėjo Rusiją visu šimt
mečiu atgal. Kur jai, vargšelei, lysti prie diplomatinio 
pasaulio stalo! O bet gi lenda, apsiteršia ir sarmatos 
nepažįsta. Kaip moka, taip šoka. "*•

Gegužės 25, 1944
DIEVO MOTINA

Penktojo šimtmečio pra
džioje krikščionija gavo per 
gyventi gana pavojingų va
landų: rodėsi, kad didelis 
skilimas turi įvykti. Gabus 
ir mokytas Konstantinopo
lio patrijarka Nestorijus 
skaitė sau į pareigą panai
kinti įsisenėjusį krikščionių 
įprotį V. Jėzaus motiną Ma
riją vadinti Dievo Motina. 
Nestorijui rodėsi, kad tai 
klaida. Gabus ir veiklus A- 
leksandrijos patrijarka Ki
rilas mintijo, kad Nestori
jus klysta, o ne krikščionių 
visuomenė.

Dviejų priešingų nuomo
nių vadai Bažnyčios vyriau
sybėje abu turėjo be mažko 
aukščiausias vietas ir asme
ninės jųdviejų savybės buvo 
labai stambios. Didieji krikš 
čioniškosios šventybės ir ne
paprastos išminties milžinai 
jau buvo mirę: Atanazijus, 
Basilijus, Grigalius, Nazian- 
zietis, Jonas Auksaburnis, 
Ambraziejus. Tebegyveno di 
dysis Augustinas, bet ir jis 
gulėjo mirties patale priešų 
apgultoje Hipenoje. Paga
lios jis mirė 430 m. Rodėsi, 
kad nebus kam išspręsti gin-ycą.

Išnykus aameniniems au
toritetams ir užaugus pavo
jui, *visu savo aukštumu iš
sitiesė oficialusis autorite
tas. Romos vyskupas buvo 
aukščiausiasis patrijarkas, 
nes jis sėdėjo šv. Petro sos
te. Celestinas I taip pat min
tijo, kaip ir Kirilas Alek- 
sandrietis, ir, sutelkdamas 
Visuotinąją Santarybą Efe- 
ze 431 m., Kirilui pavedė pir
mininkauti joje. Santaryba, 
pasmerkus Dijoskorą, pada
rė nutarimą, kad Nestorijus 
klysta, kad krikščioniškoji 
visuomenė neklysta, Mariją 
vadindama Dievo Motina. E- 
fezo liaudis iškėlė Santary- 
bai didelį pritarimo džiūga
vimą.

Marija Jėzui yra motina, 
o Jėzus yra Dievas. Jųdvie
jų santykis yna ne vien pri
gimties santykis, bet ir as
menų santykis, o Jėzaus As
muo yra Dievas. Kaip pir
moji Nikėjoje buvusioji San
taryba, taip ir trečioji, įvy
kusioji Efeze, pastūmėjo

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIVAS 
KREFKITM PRIE MOŠŲ

^TAUPYKITE
! dėl 
f 1944
Lsupreme
7 SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON
Sekretorius tr Iždininkas•»* -«r • .>•

DABARTINI 
DIVIDENTŲ

r**.....
TO W. 47thStreet

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
Žinok, yra čia nusikaltė

lių, kurie norėtų pakilti. 
Bet kaip? ar jie nebus per
sekiojami tik išėję iš kalė
jimo, paženklinti, ar nebus 
jiems atimta galimybė užsi
dirbti kasdieninę duoną 1 
Tuomet jie darys kaip tie, 
kurie tetrokšta laisvės vien 
tam, kad vėl galėtų pradėt 
daryti smūgius, kurie pir
miau nebuvo pataikę. Kiek 
kartų aš girdėjau sakant: 
kad žuvęs, tai žuvęs: tad 
risiuos šlaitu žemyn!...

Kiek kartų, sesute, mane 
užtinka nusiminimas, bėgai-

krikščionijos mintis geriau 
ir giliau suprasti asmens są
voką. Bet mums ne filosofi
nis nuopelnas rūpi:

Marija yra mums Dievo 
Motina, aukščiausia iš visų 
Dievo sutvėrimų. Ta mer
gaitė iškilo aukščiau už ka
ralius ir už pačius angelus. 
Prie asmeninės tobulybės, 
kurią Dievas jai suteikė, šv. 
Trejybė pridėjo dar aukš
čiausios garbės patį,' viršu
tinį laipsnį. Su tąja garbe 
sujungta yra ir galybė. Ma
rija ją pavartoja mūsų var
guolių naudai, ypač tų, ku
rie perdaug yra įsipainioję 
į blogybės kilpas. Jei tik jie 
panori pasiliuosuoti ir šau
kiasi Marijos, Dievo Moti
na parodo savo galybę ir iš- 
gelbsti.

PAS

U Prancūzų Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

vojant, kad, išėjus iš kalė
jimo, slėgs mane du kry
žiai: mano gimimas ir ma
no- nuteisimas. Bet šitose 
nusiminimo minutėse pasi- -4' 
rodo Dievas, ir gimsta ra
mybė. Ir paskui man atneša 
daug paguodos, jei tave pri
simenu. Ir aš galvoju: o 
kam gi! Argi pasaulis, ku
riuo aš rūpinuosi, nesutelpa 
viename asmenyj, tavyje? 
Tavo širdingumas išvaro 
visus mano tamsius susirū- 
pinimus, ir viltis, kad vieną 
dieną vėl tave atrasiu, pa
deda man pakelti savo iš
trėmimą.

Melskis daugiau už mane, 
sesute, nes mūsų gerasai 
klebonas mirė. Mano liūdna
me padėjime man yra džiu
gu pagalvoti, kad tu turi ų 
globą pas savo gerąsias Se
seris. Pasakyk man, ar jos 
tave labai myli? Tuo aš esu

• tikras. Kaip gi galima būtų 
nemylėti mano mažosios 
Teresės, tokios malonios, 
tokios paprastos, tokios ge
ros!

Iki pasimatymo .sesute, 
Tavo vyresnysis brolis

Danielius.
(Bus daugiau)

1942 metais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gauta 
tiek pieno, kad kiekvienam 
žmogui galėjo tekti 440 > 
kvortų. , ' j-

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
— be

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANaI 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ati Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų J»flU padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su „ 
springsais,
arba jūsų > 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 

kaip naujas.

Amt visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO rato

Studlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2316 WEST ROOSEVELT BOAD *
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Pagerbė veikėjas

Brighton Park. — Geg. 20 
d. būrys artimų draugių ir 
{pažįstamų atsilankė į N. E.
Širvinskių. namus, kad pager 
bus tos kolonijos nenuils
tančią veikėją, draugijų ir 
kitų organizacijų Eleną Šir- 
vinskienę ir taipogi Town 
of Lake kolonijos veikėją 
Eleną Gedvilienę, jųjų var
duvių proga.

Malonu buvo tikrai neti
kėtai nustebinti viršminėtas 
veikėjas, nes viskas buvo 
kuo puikiausiai S. Jucienės 
ir B. Cicie nienės suplanuo
ta ir įvykdyta.

Visos viešnios buvo ma
loniai priimtos ir pavaišin
tos. Nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus išreiškė M.
Kondrotienė, J. Pukelienė,
Ambutienė, Balsienė, Pet
kienė, B. Kalvaitis', P. Turs- 
kienė, M. Petkūnienė, B. Ci- 
cienienė, S. Jucienė, A.
Snarskienė ir kitos, kurios 
negalėjo atsilankyti, bet sa 
vo dovanas prisiuntė. Abiem 
solenizantėm buvo įteikta 
dovanos nuo visų ten susi
rinkusiųjų.

Malonu buvo ten dalyvau
ti, nes teko proga maloniai 
pasišnekučiuoti ir susipažin
ti su kitomis tos kolonijos 
veikėjomis.

Širvinskiai yra uolūs dar
buotojai, draugijų ir labda
rybės dirvoje, pavyzdingi tė- 

, vai, išauklėję sūnų ir duk
terį, o dabartiniu laiku ran
da laiko įvairiems parapi 
jos veikimams.

Linkime Elenai Širvinskie 
nei ir E. Gedvilienei svei 
katos ir ištvermės darbuo
tis mūsų lietuviškoje išeivi
joje, ir be to sulaukti daug 
linksmų vardinių. Rap.

Pasižymėjusi moksle

Padarė žymą
pažangą

Brighton Park. — Gedi
mino Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės metinis šėrinin- 
kų susirinkimas įvyko gegu
žės 18 dieną parapijos sa
lėj. Susirinkime dalyvavo 
nemažas skaičius šėrininkų. 
Direktoriais išrinkti tie pa
tys — senieji.

Bendrovės sekr. Charles 
Zekas patiekė metinį rapor
tą apie bendrovės stovį ir 
sėkmės praeitų metų. Pasi
rodė, bendrovė padarė dide
lį progresą per praeitus me
tus. Turtas padidėjo virš 26 
nuoš. Morgičių padaryta virš 
51 nuoš. daugiau, negu už
praeitą metą. Taupytojams 
išmokėjo tris ir pusę nuoš. 
Turtas bendrovės viršyja 
$500,000.00. Kiekvieno tau
pytojo pinigai yra apdraus
ti iki $5,000.00 Federal Sav-

Cecilija Paurazaitė, duktė 
Moterų Sąjungos 20 kp. na
rės Onos Paurazienės, šįmet

Kataliku veteranu ka-, 
pelkmu vyskupas :

NEW YORK. — Valstijos! I 
komandierius Frank J. Man-; 
ley pranešė, kad Brooklyno H 
vyskupas Thomas E. Molloy 
sutiko būti katalikų karo 
veteranų kapelionu.

Tomeitės

NULIŪDIMO O [VALANDOJE

$10 KLINIŠKAS 
ISTVRIN ĖJIMAS 

VILNAS UŽ
$3

raUKAS IR FLCOBOSCOFIC
X—RAY—

KRAUJO IR V'RINALO įO 
TLRiNfiJLMAS—Yiskaa ui
Paprastai apkainavimas tokio lAtirlns- 
Jlmo yra ,10. Ir mas gvarant.uoja.me 
jums patenkinimų arba Jfis mums nieko 
nemokate.

JOKIO MOKESČIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

RUONIŠKO* UOOS 
PASKK.H1NGAI UYOOMOS 

VARICOSB OTSUOS, kojų ronoe, Ir 
panašiai kojų I,tinimai. Kheumatloma. 
dK.ll, V1O SKAUSMAI, nevirškinimų*, 
degančio* pilvinės talsdos ar užkietė
jimas.
KRAUJO LIOO8, silpno, nuvargusio, 
anemla lr krau'o utnuodljlmus i* prlo- 
iastlna kronlėkų Ilgų. Aukšto kraujo 
spaudimas.
ODOS I.IOOS. niežėjimas, degančios 
egzema, psorlaals ar spuogų. 
UR1NAU1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tls, skaudžios Ir nesmagumo RUONIŠ
KO H U1OOS. Ar atsikelti reikia nak
timis?

S NUOLATINES l'ASRKMŽS 
Tuojau palųAvintaia*

• lauko ni-pranullmas41 tema kalnu, l«agvooils Hųlygerala
MES KAI.RAME LENKIŠKAI 

CHICAGO MKIIKAI. INSTITI TH 
ŽOŽ SOUTH STATE STREET

Kampas Adams Arėtam Aulcžte
VAL.it ryta Ild 8 vak. Sekmad. 10-1.

ĘS

&

KAMĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

* DANTŲ PLOTŲ

VARTOJAMAS NAUJAM FLA9TIO MA- 
TBHIO1A8 NATŪRALI. ROM 
SPALVOS DANTŲ PI

NAUJO. DANTŲVelvatone
$12.50

KI $39.50 US KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be ak snle. Natūrai** *p»l- 
▼oa. Nebl tinka. Visoj žaly žinomo, dantų 
.loltoo. Permatome* oryotaCi olear pleltoa.

Plnnkmoo Mokumų, aanjtar**, Patem. 
Mtnlmae garaotužtai. MatorMa* lakai pa- 
aaė» | gamtini. VI

IDecovvie jBĮUkufrtHB ip
(autas ttk U btlan luotų denttsių

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1794 B. Aėhland 9pd Fl. Mon. .381

Atdara nno S Iki I. koėtad ooo • IU A
(AIRAMJĮ URTUKlėKAJ

1845 W. 26th St. 2nd Fl. Law. 2908 
M N. Dearborn Boa. M., Sta 9648 

Yldurmleačlo «<L »—A Aųpadioni Ir
kotvtrtaAiaat aaa • Ud V.

ings and Loan Insurance 
korporacijos, Washington, 
D. C.

Gedimino Taupymo ir Sko 
linimo Bendrovės raštinė 
randasi adresu 4425 So. Fair- 
fieJd Avė., Chieago, III. J. J.

baigia Šv. Kazimiero akade
miją su pasižymėjimais.

Cecilija pradžios mokslą 
ėjo Šv. Juozapo ir Šv. Onos 
(prancūzų) mokykloje, ku
rią baigė 1940 m., gaudama 
auksinę trofėją už pasižy
mėjimą moksle. Eidama, Šv.
Kazimiero akademiją laimė
jo antrą dovaną “Draugo” 
gedamo rašymo konteste, 
taipgi laimėjo stipendiją į 
St. Xavier Čollege.

, , • I Tomeiteš arba pomido-Cecilijos brolis Petrus taip ru8 prad4j0 yalgyti
gi lanko aukštesnę katsli- 18s0 metais tol dauge. 
kišką mokyklą. jjg mang kad tomeiteš yra

Cecilija turi pasižymėju- nuodingas augalas.
sias tetas: Moterų Sąjungos ----------- -----
centro pirm. Elzbietą Pau- Pirkite tose .krautuvėse, 
razienę ir dainininkę Mag-^ kurių savininkai skelbiasi ,| 
daleną Stankienę. | “Drauge”.

Linkime Cecilijai pasiekti 
mokslo viršūnes ir to, ko1 
jos širdis trokšta. M. P.

> Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ direktorius

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chieago
x Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Iv 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

UR&ULft GAiŽAUSKIENC
Gyveno: 3216 So. Union A- 

venue, tel. HepuŲlic 2075.
Mirė geg. 23d., 1944tn., 8

vai., vak., sulaukus 73 m. amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Šiaulių apskr., Tryškių parap., 
lr miestelio.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Oną Kakauakienę ir 
žentų Kazimierų; 2 sūhub —• 
James ir marčių Catherine, ir 
Stanislovų ir marčių Marie; 6 
anūkus; seserį Petronėlę Staš- 
kauakienę ir jos šeimų iš New 
Hanipuhire valstijos; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos ir 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų draugijų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 S.. Lltuanica
Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
gegužės 27d., 1944m. \lš ko
plyčios 8:00 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje Jvyks gedulin
goj pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamą visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. , i

Nuliūdę: Duktė, Sūnai, žen
tas Marčios, Anūkai, Sesuo ir 
visos kitau Gimines.

lAidotuvių direktoriai: Ma
žeika ir Evanauskas. telefonai 
— YARds 1138—1139.

(Prašome nesiųsti gėlių.)

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų Krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 451h St. Kampas 5. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUL

MUS JUSI

Geriaasio Materiolo Ir Darbo.

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

Didysis Ofisas k Dirbta vi:

VENETIAN

Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

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

i: SEELEY 6108

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meiliški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! luiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PERSONALIZED MEMORIALS AT MO ADDmOMAL COflT! 
PART1CULAR rEOPLB PREFER PACHANKIS PRODUOnONS 

DISTRIBUTORS OP TRR FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moat BoautlTok—Moat HMiĮwlwg StmngrtBot la Tbe Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITftS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of tbe Lithuanian Pbemker of Commerce

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

TeL ESTebrook 8645 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-8 v. vak.; deėtad. ir Sekm. 8-6 vai

BUČERILĮ
SVARBIEMS DARBAMS

Pilno ar Dalinio Laiko Darbai

TAIPGI VAIKINŲ VIRŠ 16 METŲ AMŽIAUS 
DIRBTI PO MOKYKLOS VAL. IR ŠEŠTAD.

* Gera Pradinė Mokestis
Atsišaukit

Novak’s Stock Yard Markei, Ine.
1446 West Chieago Avė.
Klauskite dėl Mr. Walter Novak

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pataraavtmas — Moteris patarnauja. 

[PHONE 9900 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Dalyve

P. I. RIDIKAS
8S54 8a HALSTED ST. - 710 W. 18th STREET

YABDS 1419

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
Statybai, Rwnoat»vtm«i, Refinantuivimai—
ANT LENGVŲ MftMESUUŲ IŠMOKĖJIMU!

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE! mfleų (staigoje. Jflsų Indėliui 
rūpestingai globojami Ir ligi $5 000.00 ap- 
dran*ti per Fedecal Satinus and Inan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA Ht ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINft I-YTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarna vinto! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3228 SO. HAJL3TEB ST.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
330-34 S. California 

Avenuee
Lafayette 0727

Koplyčios -VELTUI Visose 
Chioagos Dalyse

L L ZOLP
Phone YARDS 0781

Radi® Programai WGES 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—SS

LACHAWICZ IR SUNAI
2914 WEBT aSrd PLACE Phones: CANAL Mlfi 

COMMODORB 5786 
PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.___________ Phone YARDS 4908

L LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. PUene LAY. 3571
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=^r už U.S. LAISVE ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

LIETUVIS KUR TAI PACIFIKE
P. f. c. John E. Landis gi

mė 1924 m., kovo 18 dieną. 
Baigė Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą. 
Baigė taip pat Holy Ghost 
Mission aukštesnę mokyklą. 
Lankė Northwestern univer
sitetą. Pasižymėjo moksle ir 
sporte. Turėjo aukščiausius 
laipsnius basketball, base
ball tymuose, trigonometrijo
je, eloąuencijoje ir psicholo
gijoje.

John Landis j Dėdės Ša
mo kariuomenę išvyko 1943 
m., kovo 3 dieną. Dabar ran
dasi kur tai Gilbert salose, 
Pacifike.

Jo tėvai, Jonas ir Ona 
Landis. gyvena 4412 South 
Hermitage.

Trys jo broliukai, Edwar- 
das, 13 metų, Lawrence, 11 
metų, ir Povilas, 10 metų, 
lanko Šv. Kryžiaus pradžios 
mokyklą.

seka kariuomenes jį§ misijų gyvenimo 
VEIKIMĄ 't

Amerikietis jėzuitas bus įšvęstas 
nelaisvių stovykloje

{vairios Įdomios

....ŽINIOS

Generolas Sir Harold A- 
lexander, vyriausias komen
dantas sąjungininkų karo o- 
peracijų Italijoj, iš ameri
koniško jeep stebi kariuo
menės veikimą. (Acme-Drau 
gas telephoto)

New Yorke gauta žinia, 
kad Philip Oliger, jėzuitas, 
gimęs Newark, N. J., bus 
įšvęstas į kunigus japonų 
kempėje, kur randasi inter
nuotieji, japonų Zik-Kai- 
Wai kempėje, netoli Shan- 
ghai. Šventinimus suteiks 
birželio 3 dieną vyskupas 
Auguste Haonisie, Shanghai 
apaštališkas vikaras, kuris 
taip pat yra japonų inter
nuotas.

Jaunas amerikietis nuvy

ko į Kiniją 1937 metais mo
kinti Gonzaga kolegijoje, 
Shanghai. Jis atvyko į 
Shangai uostą netrukus po 
to, kai miestas buvo subom
barduotas ir 2,000 kiniečių 
žuvo. Jis ten buvo iki 1939 
metų, tais metais nuvyko į 
Peiping baigti teologijos 
kursą. Jis buvo internuotas 
balandžio 1 d., 1943 m.

Jis yra vienas iš aštuo
nių vaikų Mrs. Eilėn Oliger, 
iš Bloomfield. N. J.

Pažvelgus į 
gyvenimą
įdomi knyga

MILWAUKEE. — Sesuo 
Mary Charitas, kuri dirbo 
20 metų vidurinėse mokyk
lose pirm atvykstant į 
Mount Mary’s kolegiją kai
po viršininkė auklėjimo sky
riuje, parašė knygą: Jau
nuoliai bus vyrai (Boys will 
be men). Knygą šiais metais 
atspausdins Bruce Publish- 
ing Co.

Ketvirtadienis, geg, 25, 1944

/mi/j

P. f. c. John E. Landis
* * *

John Landis yra Šv. Kry
žiaus Šv. Vardo draugijos 
narys. Prieš išvykdamas į 
Dėdės Šamo kariuomenę bu
vo Šv. Vardo draugijos sek
retorius (raštininkas). Daug 
yra nuveikęs draugijos gy
venime.

Monte Cassino benedikti
nų vienuolynas Italijoje bu
vo sugriautas karo audrų. 
Tik kalno viršūnėje paliko 
vienintelė sveika koplyčia. 
Tarp griuvėsių stovi nesu
naikinta koplyčia. Tai nepa
prastas įvykis.

Raudonųjų planas

Marmu generolas 
giria misijas

ROCHESTER, N. Y. — 
Maj. gen. Francis Patrick 
Mulcahy, U. S. marinas, pie
tų Pacifiko veteranas, ir 27 
metai tarnyboje, aplankęs 
namus, labai gyrė katalikų 
misijonierių veiklą pietų Pa
cifike. Generolas yra baigęs 
Notre Dame.

Sakoma, kad raaudonieji 
planuoja Meksiką padaryti 
svarbiausiu centru komunis
tinės propagandos.

‘ ‘The Register” praneša, 
kad Meksiką norima padary
ti svarbiu centru komunistų 
propagandos dėl Jungt. A- 
merikos Valstybių, Kanados 
ir visos Amerikos. Norima 
paskleisti tūkstančius kny
gų, kuriose glūdi sovietų so
cialinės ir politinės mintys.

Laimėjo $1,000 prizą 
pokariniuose klau

simuose
NEWYORK. — Kunigas 

Dr. John F. Cronin, S. S., 
St. Mary’s seminarijos eko
nomijos profesorius, Balti- 
more, laimėjo $1,000 prizą 
konteste dėl pokarinės darb- 
davystės problemų ir planų. 
Konteste dalyvavo 35,767 
asmenų ir iš jų 17 asmenų 
laimėjo prizas, kurios siekia 
$50,000. Laimėtojų skaičiu
je yra kun. Dr. John F. Cro
nin.

Baisus įvykis 5

Mergina laimėjo kovą
MERGINA KOVOJO SU TRIMIS UŽPUOLIKAIS. JOS 

ŠAUKSMAS NUGĄSDINO BIAURIUS VYRUS

Birželio malda' / ■
Popiežius Pijus XII nori, 

kad birželio mėnesį žmonės 
melstųsi intencija, kad būtų 
daugiau kunigų dėl katalikų 
Rytinėje Afrikoje.

Susidūrė
Van Buren gatvėkaris, ei

nantis rytuosna, buvn iš
trenktas iš bėgių laike sku
bos valandų, praeito trečia
dienio rytą, susidūrime su 
dideliu troku.

t * • ' ■

Policija pareiškė, kad pir
moji investigacija parodė, 
kad nebuvo sužeistų.

Trys vyrai Chicagoje bu
vo pagrobę jauną merginą. 
Ji kovojo su jais ir nuolat 
šaukė pagalbos. Biaurūs vy
rai praeitą trečiadienį pabė
go automobilyje, kai mergi
na sukėlė kaimynystėje di
delį triukšmą.

<•
Dvidešimt trijų metų am

žiaus mergina pareiškė po
licijai, kad ji ėjo namo. Trys 
vyrai privažiavo prie šali
gatvio, pačiupo ją ir įtrau
kė į automobili.

I

Kai automobilis pavažia
vo tris blokus, vienas iš 
dviejų vyrų užpakalinėje sė
dynėje ištraukė peilį ir no
rėjo merginą- apgalėti, bet 
ji puolė prie durų ir bandė

iššokti. Ji sukėlė kaimynys
tėje didelį šauksmą. Vyrai 
paleido merginą ir ji iškrito 
į gatvės cementą.

Nubraižyta mergina buvo 
nugabenta į šv. Agnietės li
goninę, kur ji buvo gydoma 
nuo sukrėtimo. Jos piniginė, 
su popieriais ir 10 centų, 
buvo ištraukta vieno iš vy
rų.

Šoko iš 3-čio aukšto
HAMILTON, Ont. — Ma

žiausia du asmenys žuvo, 
manoma, kad trys kiti mirė, 
ir apie 50 buvo sužeista ge
gužės 24 dieną, kai gaisras 
kilo šokių salėje. Daugelis 
iš šokėjų iššoko iš trečiojo 
aukšto per langą, kai lieps
nos ėmė siausti.

Skelbkitės “Drauge”.

PIRMAS “Draugo”
I
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Chicagoje ♦
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Suolai ir tt.

Išvažiavo
Viena moteris, ^1 metų 

amžiaus, karo darbininkė, 
atėjo į teismą ir nusiskundė, 
kad jos vyras išvažiavo ir 
išvažiavo. Jie buvo vedę 
1934 metais. Jos vyras norė
jo turėti automobilį, žmona 
išėjo dirbti ir uždirbo už
tektinai pinigų, ir nupirko 
savo vyrui automobilį. Kai 
vyras gavo automobilį, jis 
išvažiavo ir žmona vyro
daugiau nebematė.

• • «
Rado lavoną

Praeito antradienio vaka
re iš Michigan ežero, prie 
Ainsle str., buvo ištrauktas 
lavonas William Meinhold,
52 metų, žanitoriaus.

* * *

Nuteistas
Charles Lapa, 34 metų, 

buvęs kalinys, buvo nuteis
tas dešimčiai metų kalėji
man už penkių metų am
žiaus mergytės pagrobimą.

• • •
Rado teatre

Patricia Ann Cranin, * 9 
metų amžiaus, buvo dingusi

Garažo tarnautojas 
žuvo kovoje su

plėšikais
Arthur Gilbertson, nakti

nis prižiūrėtojas R. J. Lydy 
garažo, 215 W. Lake, buvo 
rastas nužudytas praeito 
trečiadienio rytą, garažo 
moterų prausykloje, kai tar
nautojai atvyko į darbą.

Kraujo žymės ėjo iš prau
syklos į garažo dfisą. Žymės 
rodo, kad Gilbertson buvo 
nužudytas garažo ofise po 
to, kai jis sutrukdė įsibrio- 
vėlius ir jo lavonas buvo 
įvilktas į prausyklą.

Yra aišku, kad Gilbertson 
kovojo su plėšikais.

4 milijonai
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse randasi keturi mili
jonai filatelistų, kurie renka 
pašto ženklus.

Platinkite “Draugą”.

J
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Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:—
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų nuo Padienio. Ji grįžo

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

praeitą antradienio vakare 
į namus. Ji buvo rasta Se
nate teatre, Medison st. ir 
Kedzie avė., su kita mergy-

Paliko $600,000
, LONDON.— Robert Peel, 
21 metų amžiaus, paliko sa
vo motinai nuosavybę už 
$600,000 vertės. Jis pasken
do Indijos okeane, balandžio 
mėnesį, 1942 m., kai tarnavo 
britų karo laive kaipo jūri
ninkas.

Prarijo $3
Kartą Joseph Shenoha, 

56 metų, prezidentas brang
akmenių darbininkų unijos 
(A. F. of L.) visai rimtai 
įtikino, kad jis turi labai 
brangius vidurius.

“Aš tik ką prarijau dei
mantą”, — pareiškė savo 
darbdaviui krautuvėje, 31 
N. State str.

Ir tikrai jis turi deiman
tą pilve. Shenoha dėjo dei
manto dalelytę į brangak
menį. Jis palietė liežuviu 
deimanto imtuvėlį ir jis ne
tikėtai prarijo dalelytę dei
manto.

Darbdavys Leader pasakė, 
kad buvo atsisakyta nuo 
plano atidaryti Mr. Shenoha 
vidurius, kai paaiškėjo, kad 
būtų daugiau kaštavę negu 
tris dolerius. Deimanto da
lelytė kaštavo $3.

MIRACLE" sienoms
M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoma sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišosi su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos" kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

OMLOM

MIRACLE WALL F1NISH

BERLAND'S
PAINT STORE

Hm Prl.toton.19J7 g. Halsted St.
Visur CANAL 1684

-Pietvakarių Krautuvė —— 3618 West 26th Street
J.

X P. Stenislovaltis, Šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
trustisas ir žymus draugijų 
veikėjas, užvakar dažyda
mas namą iš Lauko nukrito 
nuo kopėčių ir sunkiai susi
žeidė. ,

X Lietuvių konferencijos, 
buvusios praeitą sekmadienį 
vienai atstovė auditorijoj) pa
metė laikrodėlį Radusiam 
ir atnešusiam į “Draugo” 
ofisą, ji žada atlyginti, duo
ti dovanų.

X Lt. Yuška, karo lakū
nas, dr. Yuškos sūnus, šio- 
mis dienomis vieši namie. 
Gegužės 21 d. dalyvavo ir 
lietuvių konferencijoj.

X Juozas ir Ona Radoms
kiai, ilgamečiai West Side 
gyventojai ir Aušros Vartų 
parapijonai, gegužės 25 d. 
švenčia 25 metų vedybinio 
gyvenimo sidabrinę sukak- -4 
tį. Jubiliejų minės iš ryto 
šv. Mišiomis, o po to jau
kia puotele namuose su sa
vo giminėmis ir draugais 
Radomskiai išaugino ir iš
auklėjo du sūnus, kurių vy
resnysis Ričardas randasi 
Dėdės Šamo tarnyboje.

X Helen ir Estelie Kaza- > 
kevičius, 713 No. Central 
Avė., šiomis dienomis išvy
ko porai savaičių atostogų į 
Denver, Colo. Kazakevičiai 
yra pavyzdinga lietuvių-pat- 
riotų šeima, o su “Draugu” 
taip susirišę, kad ir atosto
gose negali be jo apseiti, y- 
patingai Kazakevičienę dnr. 
“Draugas” būtinai turi ir 
atostogose lankyti.

X Sgt Algirdas Kaza- 
nauskas, sūnus Ben. Kaza- 
nausko, sekretoriaus Mutual 
Federalės Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės, 2202 W. 
Cermak Rd., šiomis dieno- * 
mis paliuosuotas 15 dienų 
nuo pareigų parvyko namo 
tėvus aplankyti. Kariuome
nėj j is yra X-Ray operato
rius. Džiaugiasi tėvai ir se
suo jo sulaukę, bet sykiu ir 
liūdi, nes praeitą penktadie
nį kitas jų sūnus Petras pa
šauktas į Navy ir laikinai 
randasi Great Lakea.

X K. ir L. Saboniai Visų 
Šventųjų bažnyčioje 40 vai. 
atlaidų proga, praeitą ant
radienį į savo butą buvo pa- 

i kvietę svečius vargoninin- 
'kus ir kai kuriuos choris
tus. Atsilankė taip pat vie- 
tos kleb. kun. J. Šaulinskas, 
kun. J. Paškauskas, kun. A 
Martinkus, kun. dr. A. Deks
nys, komp. Sarpalius su žmo 
na ir k. Per turiningą sko
niu ir kulinarinio meno at
žvilgiais vakarienę įvertin
ta Sabonių, kaipo muzikalės 
ir dainos meno šeimos, rolė * 
mūs visuomenėj, o klebonai 
akcentavo vargonininkų sva
rbią rolę Bažnyčios ir visuo
menės veikime. Ant galo 
svečius žavėjo Sabonių duk
tė Sylvia McElroy — piano 
maeštro — tobulai ir aukš
ta technika išpildydama ke
letą sunkių veikalų.




