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ATKAKLIOS KAUTYNĖS EINA TUNISIJOJ
Ašies jėgos kuone visu frontu 
Tunisijoje atnaujina aršias atakas

Vienur sąjungininkai laimi, stumiasi 
priekyn, kitur turi kiek pasitraukti

LONDONAS, bal. 30. — 
Gautomis žiniomis (United 
Press), Tunisijos visam 
fronte vyksta atkaklios ko
vos. Ašis atnaujina kontra
takas ypač prieš britus ir

t amerikiečius. Aršios kovos 
v eina kalnuose, antšlaitėse ir

tarpk ainiuose. Ašis kontra
takoms daug tankų vartoja. 
Vienur priešas kiek laimi, 
kitur sąjungininkai jį atže
lia su milžiniškais nuosto
liais. Pripažįstama, kad ir 
sąjungininkai turi nemažus 
nuostolius.

Sąjungininkų vadovybė 
šiaurės Afrikoje skelbia, 
kad vykstančios kovos yra 
įžanginės į lemiamąsias kau
tynes, nes sąjungininkų ar
mijos vis smarkiau veržia 
ašį prie jūros pakrančių.

Maciai internuos 
olandus kareivius

LONDONAS, bal. 30. — 
Iš Berlyno per radiją pas
kelbta, kad vokiečių autori
tetai Olandijoje planuoja 
intemmentan pašaukti visus 
olandus buvusius kareivius, 

^curių būsią iki 400,000.

Aiškinama, kad naciai 
tuo būdu imsis priemonių 
apsidrausti nuo olandų su
kilimo, kada sąjungininkai 
įsiverš Europon. Prieš tai 
norima visus olandų jaunes
niuosius vyrus uždaryti ko- 
ce n t racijos stovyklose.

Gal albanai sudarys 
tautinį komitetą

• LONDONAS (ONA) — 
Albanų sluoksniuose kalba
ma, kad J. A. Valstybėse 
gyveną albanai, regis, suda
rymą tautinį komitetą, kurs 
po karo kokį laiką galėsiąs 
Albanijoje funkcijuoti kaipo
provizijonalinė vyriausybė.

/
Sužinota, kad Albanijos 

karalius tremtinys Zog tais 
albanų žygiais visiškai ne- 
siintereeruoja. Jis seniau bu
vo pareiškęs, kad ir kvie
čiamas negrįžtų atgal Alba- 
nijon.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, bal. 29. — Ašies 
jėgos šiandie buvo susime
tusios smarkiai kontrata
kuoti britus centriniam Tu
nisijos fronte ir paskiau a- 
merikiečius Bizerte fronte. 
Vienur ir kitur ašiai nepa
vyko ką nors laimėti.

Kontratakomis ašis atžė
rė britų kylį Tebourba mie
stelio šone. Netrukus britai 
susigriebė ir ašį at'gal at
bloškė. Pranešta, kad ten, 
už 12 mailių nuo Tebourba, 
įvykusiomis atakomis ir 
kontratakomis ašiai sukelti 
milžiniški nuostoliai. Britai 
neginčija, kad jų pačių nuo
stoliai būtų maži, visgi ma
žesni, negu ašies.

Amerikiečių fronte tačiau 
ašis skaudžiai nusivylė. Vo
kiečių ir italų sukeltos pašė
lusios atakos ne tik atmuš
tos, bet amerikiečiams pa
vyko užimti dar daugiau 
priešo pozicijų.

Amerikiečiai dabar yra, 
tik už 10 mailių nuo Mate- 
ur ir, sunkiomis patranko
mis smarkiai daužo šį ašies 
autpostą, kuriuo ginama 
Bizerte tvirtovė.

Pranešta, kad ir prancū- 
eų korpusas, kurs veikia 
šiauriuose Viduržemio jū
ros pakraščiu, taip pat sėk
mingai stumiasi pirmyn.

Yra žinių, kad ašis ne
mano nutraukti savo veiks
mų, rengiasi į naujas kont
ratakas.

Rekordinis skridimas 
per Atlantą

LONDONAS, bal. 30. — 
Britų lakūnas kap. William 
S. May bombonešiu Libera- 
tor iš Kanados per Atlantą 
Anglijon atskrido per 6 vai. 
20 min. — 2,200 mailių tolį.

WLB POSĖDŽIAUJA, MAINERIAI EįARŽE

UiKugaa Aęiuc piloto

Viršuje iš kairės į dešinę David B. R-obertson, Morris 
L. Cooke ir Walter White, kaipo WLB atsitovąi posėdžiau
ja su anglių mainų operatoriais Washingtone dėl likvi
davimo streiko. Žemai — streikuojantieji ma i neriai James 
PitloCk (kairėje) ir John Noviarz, dirba darže, o Albert 
Smith, Jr., žiūri.

Rusijos komunistų spauda puola 
lenkų premjero Sikorskio vyriausybę

MASKVA, bal. 30. — Nors 
Londone daug dirbama ko
kiu nors būdu panaikinti ki
lusius tarp sovietų ir lenkų 
vyriausybės nesusipratimus, 
kurie privedė prie santykių 
nutraukimo, bet čia jau ne
tikima, kad draugingumas 
galėtų grįžti. Tas neįmano
ma, nes visa komunistų 
spauda pradėjo atakuoti dar 
bartinę lenkų vyriausybę.

Gen. Sikorskio vyriausy
bę per komunistų laikraščius 
atakuoja ne tiek rusai, kiek 
patys lenkai komunistai, ku
rie Rusijon' atbėgo, kai. na
ciai užplūdo rytines Lenki
jos teritorijas, kurias 1939

KARO FRONTUOSEz
smarkiau atakuoja vokiečių

Lenkai nugalabino 
27 vokiečius nacius

LONDONAS,
Lenkų sluoksniai gavo žinių, 
kad okupuotoj Lenkijoj len
kai patrijotai nugalabijo 7 
gestapo agentais ir 20 kitų 
vokiečių pareigūnų, kurie

AFRIKA —
Eina atkaklios kovos vi

sam Tunisijos fronte. Ašis 
pašėlusiomis kontratakomis 
puola ypač britus ir ameri
kiečius. Vargiai ką gali lai
mėti, bet kraujo liejimas di
dėja. Žinovai yra nuomonės, 
kad desperacija ašį stumia 
| atkaklias kovas. Prieš su- 
'klupsiant ašis bando sąjun- 

bal 30 __ gininkams sukelti didelius
nuostolius. Ašis žino, kad 
pralaimės, bet kovoja. 

RUSIJA.—
Maskva praneša, kad Ru

sijos fronte vyksta kovos
žiauriai lenkus persekiojo. ' dausose. Sovietų lakūnai vis

nžnugarines linijas ir jų a- 
erodromus. Sovietų vadovy
bė įspėja sausumų armijas, 
kad jos būtų pasirengusios 
didžiajai ofensyvai.

PIET. EUROPA— /
TJ. S. lakūnai didžiaisiais 

bombonešiais atakavo Nea
poli, Italijoj, ir Messiną, Si
cilijoj. Ašiai sukelti nuos
toliai.

KINIJA__
Kinų karo vadovybė skel

bia, kad vienoj fronto daly 
kinų kariuomenė apie 20,000 
japonų nukovė.

metais raudonoji armija bu
vo okupavusi.

Komunistų partijos orga
nas Pravda rašo, kad len
kų tauta “rišasi” su sovietų 
Rusija, kadangi šiandieninė 
lenkų vadovybė yra “akla ir 
kurčia kas link vargo žmo
nių kentėjimų.” Girdi, tik 
Sovietų Rusija galinti tuos 
žmones iš vargo ir skurdo 
išvaduoti.

Kai kurie komunistai ra
šytojai randa, kad ne vien 
lenkai, bet ukrainiečiai, gu
dai, lietuviai ir kiti šaukia
si Maskvos, kad juos išva
duotų ne tik iš nacių, bet ir 
savųjų vadų vergovės.

Sergąs suomiu vadas 
maršalas Mannerheim

WASHINGTON, bal. 30. 
— Anot gautų oficialių ži
nių, fieldmaršalas baronas 
Mannerheim, suomių armi
jos vadas, yra Šveicarijoje. 
Sakoma, prieš pora savai
čių jis ten nuvykęs pasigy
dyti. Spėjama, kad jo liga 
nesanti “diplomatinė” liga, 
nes jis tikrai sirguliuojąs.
' *

LONDONAS. — Vienas 
žymus prancūzų generolas 
pabėgo iš vokiečių koncent
racijos stovyklos. Pavardė 
nepasakoma.

Angliakasiu streiko 
klausimas

CHICAGO. — Angliakasių 
nusistatymas streikuoti, ar 
dirbti tik šiandie rytą bus 
žinomas. Prez. Rooseveltas 
anądien atsišaukė į anglia
kasius ir jų vadus, kad da
bar ne laik&3 užsiimti strei
kais, kai kraštas turi vyk
dyti karą. <

Bet angliakasių vadai at
sakė, kad darbininkai be 
kontrakto nedirbs ir naujam 
kontrakte fcrri būti pažy
mėtas didesnis už darbą at
lyginimas.

........ 11 --- —-
Rusu fronte vyksta f 
lakūnu kovos

MASKVA, bal. 23. — So
vietų vadovybė skelbia, kad 
Rusijos fronte didėja lakū
nų kovos, o sausumų armi
jos laukia įsakymo susimes
ti į naują ofensyvą.

Sovietų laikraščiai rašo, 
kad netrukus sausumose 
prasidės kovos su priešu. 
Sako, gal tos kovos nulems 
visą šiandieninį' stovį. Iz- 
vestija pažymi, kad gegužės 
mėnesis šiemet pasižymės 
lemiamomis kautynėmis.

Kubaniaus fronte rusų ar
mija jau išjunda.

Lenku atstovas 
apleido Maskvą

MASKVA, bal. 30. — Len
kų ambasadorius Sov. Rusi
jai T. Romer vakar su vi
su savo štabu išvyko į Ku- 
biševą, iš kur žada visiškai 
apleisti Rusiją.

J. A. Valstybių ir britų 
ambasadoriai su Romėnu 
atsisveikino ir jį išlydėjo, 
linkėdami jam laimingos ke
lionės ir grįžimo.

Amerikiečiai lakūnai bombonešiais 
atakuoja Neapoli, Messiną

CAIRO, Egiptas, bal. 30. 
—Amerikiečių lakūnai bom
bonešiais dienos laiku ' ir 
vienu kartu (dviem forma
cijomis) atakavo Italijos 
uostus Neapolį ir Messiną. 
Pastarasis uostas yra Sicili
joje. Vienas bombonešis ne
grįžo.

Grįžusieji lakūnai rapor

tuoja, kad vienur ir kitur 
sukelti dideli nuostoliai.

(Iš Romos per Berlyno 
radiją paskelbta, kad Near 
poly 41 asmuo žuvęs ir 88 
sužeista, o Messinoj — 3 žu
vę ir 12 sužeista. Italų karo 
vadovybė tvirtina, kad 7 a- 
merikiečių bombonešiai nu
mušta).

Britų spauda nusisukus prieš 
Sikorskio vyriausybe Londone

Turkai išlaisvina 
internuotus lakūnus

ANKARA, Turkijia, bal. 
30. — Turkija oficialiai pas
kelbė, kad ji išlaisvins visų 
kariaujančių valstybių la
kūnus, kuriems netikėtai 
kliuvo nusileisti Turkijos 
teritorijose ir internuoti.

Bus išlaisvinti Amerikos, 
britų, rusų ir ašies valsty
bių lakūnai.

CLEVELAND, O. — Nu
trauktas gatvėkarių ir auto
busų tarnautojų streikas.

Litvinov šaukiamas 
namo pasitarimams

WASHINGTON, bal. 30. 
— Iš sovietų ambasados pas
kelbta, kad ambasadorius 
Maxim Litvinov pašauktas 
Maskvon kažkokiems svar
biems pasitarimams su sor 
vietų vyriausybe. Sakoma, 
už keletos dienų ambasado
rius išvyksiąs. Pažymima, 
kad tas nėra sąryšy su dip
lomatinių santykių suirimu
z

tarp sovietų ir lenkų vyriau
sybės.

Vietos oficialiuose ir dip
lomatiniuose sluoksniuose 
visgi daug interesuojamasi 
ambasadoriaus Litvinovo 
vykimu Maskvon. Be sovie
tų lenkų santykių suirimo, 
rasi, yra dar kitų kokių 
nors svarbių klausimų, ypač 
karo vykdyme.

Maskva darbuojasi 
Lenkiją sovietinti

NEW YORK, bal. 30. — 
Lenkų vyriausybės informa
cijų tarnybos J. A. Valsty
bėse viršininkas dr. Joseph 
Junosza pareiškia, kad pas
kutiniai Maskvos vyriausy
bės žygiai yra niekas dau
giau, kaip tik diskredituoti 
premjero gen. Sikorskio vy
riausybę.

Anot dr. Junoszo, Maskva 
yra nusistačius sudaryti 
naują lenkams vyriausybę 
iš raudonųjų elementų, ku
rie išlaisvintose Lenkijos 
teritorijose galėtų iškelti so
vietų režimą.

» LONDONAS. — Olandų 
vyriausybė atsišaukia į o- 
landus karo veteranus nepa
siduoti naciams internuoti.

MASKVA. — Vak. Kau
kazo fronte per dvi paras 
rusai numušė 116 vokiečių 
lėktuvų.

WASHINGTON. — Kong
rese hus iškeltas sumany
mas Amerikoj gimusius ja
ponui už neištikimumą įka
linti.

LONDONAS, bal. 30. — 
Britų spauda reiškia nepasi
tenkinimo paskutiniu lenkų 
vyriausybės atsakymu So
vietų Rusijos vyriausybei. 
Spauda reikalauja, kad len
kų vyriausybė pasiduotų 
Maskvai ir paskelbtų prie- 
dinį sovietams palankesnį 
atsakymą. Ypač pageidau
jama, kad lenkų vyriausy
be atsiimtų iš Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus savo 
prašymą ištirti lenkų kari
ninkų dingimą iš koncentra
cijos stovyklų Smolensko 
apylinkėse.

Naciai jugoslavus 
atskirs nuo graiku

ZURICH, Šveicarija, (O 
NA). — Ašies autoritetai, 
anot gautų žinių, nusprendė 
kaiminystėn bendrąją siena 
suartinti Bulgariją su Alba
nija,, kad tuo būdu atskirti 
jugoslavus nuo tiesioginio 
susisiekimo su graikais.

Sakoma, jau paskirta ko
misija išveisti provizijonali- 
nę demarkacijos liniją tar
pe Bulgarijos ir Albanijos.

Kinai apie 20,000 
japonu nukovė

CHUNGKING, Kinija, bal. 
30. — Kinų karo vadovybė 
skelbia, kad Taiheng kalnų 
vakaruose kinų kariuomenė 
spsupo įsiveržusius ten ja
ponus, kurių būta iki 40,000, 
ir jų apie 20,000 nukovė ar
ba sužeidė.

Su išlikusiais japonais ki
nai turi dar smarkias kovas, 
kurių pasėkos dar nežino
mos.

Platink {domiausią laikraš 
tį “Draugas”.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | S-ČIo puslapio “Clas- 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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iki* ii



)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, geg. 1 d., 1943

fflSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika

Ryt dieną po pirmų šv. 
Mišių aodalietės laikys susi
rinkimą. Po sumos įvyks L. 
R. K. S. A. susirinkimas. Po 
pamaldų popiet Gyvojo Ro- 
žančiaus dr-ja turės susirin
kimą.

lis ir Petras Grabauskas, 
kuris mokinasi St. Francis1 
Seminary, Wis. Už . poros 
dienų vėl išvyko tęsti moks
lą.

Mūsų choristai, kurie yra 
kariuomenėj, atsilankė pas 
kleboną, būtent Sgt. Pranas 
Stankus, Jr., kuris yra Air

Visos Gyvojo Rožančiaus Corps; Feliksas Bartkus, A-
dr-jos narės prašomos atsi
lankyti 2 vai. popiet į baž
nyčią. Bus įrašinėjama į 
Gyvojo Rožančiaus broliją. 
Kas tik norės galės įsirašy
ti. Taipgi ir kiti, kurie ne
priklauso* prie tos dr-jos, ga-

leksandr.as Kraujalis ir John 
Donavan. Kas mėnuo mūsų 
kariška vėliava vis daugiau 
gauna naujų mėlynų žvaigž
džių.

Motinos, kurių vaikučiai 
tarnauja, prie šv. Mišių, ren

JAN K1EPURA SU SAVO ŽMONA MARTHA EGGEItT
' e '

lės įsirašyti. Sąlygos leng- Į gįa vakarienę gegužės 16 d.
ros, mokesčių nėra.

Visi liktoriai ir bažnyčios 
įrankiai pagražinti ir paauk
suoti. Gyvoji lempa buvo 
Onos Laučienės paauksuota. 
Graži gotiška monstrancija, 
kurią apsiėmė paauksuoti 
viena svetimtautė, nepriklau 
santi prie mūs parapijos, 
dabar kaip nauja. Kaip jaru 
buvo pirmiau minėta, Treti
ninkai prisidėjo ir kiti savo

Visas pelnas eis nupirkimui 
naujų kamžų ir sutonų. Taip 
gi reikia įtaisyti šėpą dra
bužiams. Šiam parengimui 
darbuojasi Estele B’azavier 
ii' Teklė Baičaitienė. Bus 
leidžiama $25.00 War Bono 
ir $5.00 pinigais. Vjsi kvie
čiami paremti parengimą, 
kad nereiktų uždėti naštą 
parapijai. Jei pinigų liks, ka
da bus drabužiai įtaisyti, 
tai eis į šių tarnautojų kasą. 
Prašomos visos motinos pri-asikomis pafeirūpino atnau- 

jtati visus kryžius, liktorius,; sidėti- VPač kuri'» vaikučiai
skambalus ir taip toliau. O tarnauja šv. Mišioms, 
mūsų parapijos konfitetas
ir stambus aukotojas Vin- Mūsų klebonas yra parsi- 
eaa Karčiauskas neseniai į- trauk«a nauil UetUviškų mal 
taisė tabernakulį. Velykoms daknygių didėlėmis nude
gi banjane naują auksinj.. mis: gali-

te gauti klebonijoj. Dabar 
yra sunk.n gauti naujų mal
daknygių, nes jos neateina 
iš užsienio. Dabar geras lai
kas įsigyti naujų maldakny
gių, kas jų neturi.

Mirga-marga iš 
mūs kolonijos

kieliką, kurį paaukojo para
pijai. Kielikas aukso, kaina
vo $300.00. Klebonas kun.
Pr. Skrodenis, MIC., ir visa 
parapija labai dėkingi Kar
čiauskui už tokią brangią 
dovaną. Jis ne tik parapi
jai dirba, bet ir dar auka 
prisideda. Kada nauja žemė 
buvo nupirkta, jisai buvo
pirmutinis paaukoti $200.00. i Rockford, III. — Rockfor- 
Dar kartą mes sakome jam į diečiai Velykas labai gra- j 
nuoširdų ačiū, žiai praleido ir meldės už

------------ į taikos grįžimą pasauly.
Parapijos choras, vadovys! Pirmos šv. Mišios buvo 5 

tėj Pr. Bujanausko, stropiai vaL žmonil* ^3° PUna baž’ 
ruošiasi prie savo metinio ">čia ir beveik V1S* e-’° Prie 
koncerto, kuris įvyks gegu- ®v- Komunijos, 
rife? <L popiet 4 vai. Po kon- Kleb. kun. K. Juozaitis pa-
certo bus šokiai. Tikietai iš 
anksto parduodami po 50c. 
Prie durų bus 60c. Dėlto vi
ri iš anksto nusipirkite ti- 
kietus ir tokiu būdu užsi
tikrinkite sau gerą vietą sa
lėj. Visi yra kviečiami atsi

sakė du pamokslus: lietuviš
kai ir angliškai. Linkėjo vi
siems Velykų džiaugsmo.

Altoriai labai gražiai bu
vo papuošti sesučių Kazi- 
mieriečių.

Šįmet labai daug aukų
v lankyti. Atvyks iš Wauke- žmonės sudėjo. Klebonas sa

gan šv. Baltaramiejaua cho
ras ir pagelbės mums. Bus 
koncertas, dainos, komedijom 
ir šoktai. Kurie matė kon
certą per pereitus du me-

ko, kad ir didelės kolonijos 
nebytins” Rockfordo.

Gegužės 2 d. Moterų Są- 
gos 9 kp. rengia šokių va

tus, tikrai norės pamatyti karą.
ir šį. Bus svečių ir iš Chi- į Rockforde randas gero? 
cago. Tad visi pasimatysi- širdies žmonių. Štai, S. Rė
mė tą dieną Šv. Petro para
pijos salėj, 51st ir 7th Avė.

menčius aukojo $100 įgyji- 
mui naujų liktorių.'

Pirmą sykį Chicagoje žinomas operos artistas Jan Kie- 
pura su savo žmona Martha Eggert duos koncertą Civic 
Opera House, 20 No. Wacker Drive, sekmadienį, gegužės 
9 dieną. Bilietus jau galima dabar įsigyti Marshall Fiela 
departmentinėj krautuvėj, vidurmiestyje, arba pas kon 
certo rengėją Mr. H. Zelzer, 20 N. Waeker Drive, Room 330

S. Kaspučiame tikras bu
vo surprizas per Velykas: sū 
nūs V. Kasputis su žmona 
ir anūku parvažiavo aplan
kyti pas tėvus. V. Kasputis 
tarnauja kariuomenėj.

šy. Petrą ir Poyilo -para
pijos vargonininkė Mrs. K. 
Janson šv. Antano ligoninėj 
susilaukė sūnaus Velykų ry
tą, bet gaila, kad tuoj mirė.

Koresp.

Kaip gyvena prel.
Jut. Maciejauskas

Los Angeles, Calif. — Sau 
lėtoje Kalifornijoj gyventi 
tikrai gražu. Dėl to dauge
lis net pavydi tiems, kurie 
čia gyvena. Daugelis pavydi 
ir prel. J. Maciejauskui. Bet 
ne viskas taip yra, kaip dau
gelio manoma.

Greit? Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikiu — 

8VUB8
PATARJfA- 

VDlASt
— kuris — 

SpivialiMioja
Tarnui

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosl nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPĖČIAU — 
Iškirpkite Sj skelbimu, ir pridno- 

kite. tujuns pirm 30 dienų Iuiko ir 
įneš- suteiksime jums
DYKAI — Ul.KKTIŪf >K VtKJMO 

l&MANKŠTINtM-S 
dū-sy Skilvio Muskulų Tis*tn»ėntų. 

NfiRA. KO GERESNIO U2

Cri-ator of Custom AppMoncea for 27 yra.
»« K STATE, KM. S44), STA. 4IH8 
Itally l o A.M. III S( Moa., kri. TU • I‘..M 

Hoturriny "Iii t, Somla* t to i.

šis yra specialia Karšinimo'bandymas Ir 
nebus kitose lalkraė.'luoso, Taipgi, ils 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Per Šv. Velykas pas kle-; Jurgis Jenelevičius ir Jo- 
boną lankėsi klierikai Jonas nas Jesevičius išvyko į ka- 
Skrodenis, mūsų klebono bro : rą.

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. VVEINE, O.D.

DR. S. VVEINE, O.D.

AKIS EG5 JOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E T R I S T A I 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4J2« ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VAUANDOM: FtruHul., Tvečisd., Venktail. Nuo H* ryto Iki 6 vak. 

Antrail. Ir KrUlrtadlrmlalH Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
AeMadinnlaln ir Sekmadieniais PagaJ nutartį

Šmeižtai

Daug sykių jis čia viešai j 
per susirinkimus parapijos 
reikalais yra girdėjęs tokių 
dalykų, kokių savo ilgo ku
nigavimo laikotarpiu ir sa
vo ilgam gyvenime sakos nė
ra girdėjęs. Bet jis viską 
nukenčia, nuduoda negirdįs, 
nesuprantąs. Negana to, jis 
ajprisvkęs eina pas tuos pa
čius žmones, kalba, juokau
ja, kaip su geriausiais bičiu
liais. Ir kiek čia yra tokių, 
kurie prelatą yra begėdiškai 
iškolioję ir, kas keisčiausia, 
sakosi esą geri katalikai. 
Atveža į bažnyčią ir 
namo parveža

J ■* f
Los Angeles miestas labai 

platus ir ilgas. Lietuviai gy
vena labai išsimėtę, už 20-30f ' Į

mylių viens nuo kito. Ne vi
si turi automobilius. Taigi, 
dažnai prelatas nevažiuoja 
juos atvežti į bažnyčią, o po 
visam vėl “ priliodavęs” ma
šiną parveža namo.• • . y t k

Darbus apie namus 
pats atlieka

Nežiūrint seno amžioius, 
prelatas visus apie namus 
darbus atlieka pats. Piauna 
žolę, laisto žolynus, kasa,

Prel. J. Maciejauskas jau

treti metai, kaip čia gyvena 
atvykęs iš Lietuvos prieš 
pat karą. Apsigyvenęs pra
dėjo didelį ir išganingą dar
bą —- įsteigti Pacifiko pa
krantėje lietuvių parapiją, i 
Dirva tam vaisiui čia buvo
labai užžėlusi, labai apleis- j 
ta ir niekuomet nedavusi jo- Į 
kio vaisiaus. Tokiam darbui 
pradėti reikėjo didelio pasi
aukojimo; reikėjo stipraus 
ir energingo artojaus dirvo
nui išplėšti, kad jis duotų 
bent pakenčiamų vaisių. Čia 
nepasakosiu darbo pradžios, 
nes pats prelatas jau yra 
kiek rašęs. Jis gyrėsi gerais 
vaisiais ir gyrė pačius vai
sius. Bet daug tų vaisių bu
vo ir begalo karčių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

-N-

PABANDYKIT “CRYSTALEAR”»
DABAK

Modemiškas Vacuum Tube
Girdėjimo Pagelbtuvas 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

dilink*'
SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS 

IšmokėjimoRkonomHkasPlanas A G
KMKirKires. rašykit ar saukit 

DKKAI DKMONRTKACUOS.
AB DEL KNYGUTCS

ABBOTT
ri t A d IN G AID COMšAdi

13 E .ACKSOv B. *0 .CH'CAGO

- Iv siųsk
JO Noriu DeaionsUraelJon aunmosi 
Jo Atsiųskit Informacijų Kayr* 
t Be Jokios Man Obligacijos

Į

J) Miestas... .. ..................... VaL............. .J
ae«sa«**s**s*s>s>>sss**'

Bardas
Adresas
Miestas

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricaliy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma- 
tiansiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos- be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v. 

vajum na

varto žemę, sodina daržo
ves. Žiemą pats parsiveža 
malkų bažnyčiai apšildyti, 
pats jas susipiausto, pats ir 
pečių kūrena. Važiuoja į 
krautuves ir pats nusiperka 
valgomųjų daiktų. Atvykus 
seserims Pranciškietėms, rei 
kia. jas atvežti į bažnyčią ir 
po visam parvežti. Be visų 
pareigų savoje bažnyčioje, 
dar važiuoja pas svetimtau 
tęs seseris jų dvasiniais rei
kalais. O kur ligoninės ir li
goniai namuose. Kartais ten
ka. važiuoti už 30 50 mylių. 
Bet argi visi žmonės supran
ta ir įvertina tokį pasiauko
jimą. Yra tokių, kreme pa
sako: “Kam jam reikia au- 
tomobiliaus, ar negali pės-

g<ali kur ant burdo gyven
ti?” Ir taip toliau. Bet jis 
lyg būtų nieko negirdįs. Ei
na pas tuos pačius žmones, 
kalba, ragina prie bendri 
veikimo, ragina kuomi nors 
prisidėti, pasidarbuoti.

(Nukelta į 3 pusi.)
c

Ar Skauda Kojas ?
rOUICK REUEF WithNEWMETHOD

—Paris tor CorM and Coliu.*.__

SHOES j-*-. 2Sc „
FOOT E-I SHOE SHOP

189 NO. LA ŠALIE ST

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKU OVDV 
25 metų patyrimas

kia šeimininkės, ar negali 
pats valgio pasigaminti? 
Kam jam reikia kolektų? O 
kur tie pinigai, kuriuos iki 
šiol uždirbo? Kam reikia 
kleboniško kambario, ar ne-

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

Ifitaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

3461 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street

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

LIETUVIAI DAKTAitAI

DĮR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offica tel YARds 4787
Namų tel. PROspect 19S0

Tel YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
■'Y

Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8-30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais —, 11-12

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

11446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago

Ofiso Tel.................. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 5^-
, Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai

ir Šeštadieniais 
Valandos* 3 - d nopiet

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos skyri' š priežas
ties spalvų neregdjimo — (color 
blindness), kreipkitSs prie manęs 
Apsiimu išgydyti

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pore akiu visam gy 
ranlmuL Saugokit* Jas, leisdami 
išegzaminuoti jae modernlSklauHia 
metodą, kuria regėjimo mokei ae 

nuli sutelkti.
M METAI PATYRIMO , 

prtrlnklnie akintų, kurie pašaline
visa akių įtempimą. ..

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

OPTOMET'RISTAI
1801 8o. Ashland A venos

18-tuKampae 18-tu 
reMooau CAMAL 0618.

OFISO TALAMDOfli 
Keedlea 8:88 a. m. iki 8:88 p. m. 

TreflMd. Ir bala d. »:«o a. m.
iki T:OS p. m

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PBOOĄ DABARTINKMS 1EMOMS 

NVOMMCIO BATOm.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI“!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI ĮSTAIGA 

___  — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 J<m. M. Mozeris, Sw’y. 8236 SO. HALSTED ST.

- S ....Z-,..'-

Tel YARds 2246

DR. C. VEZEL1JS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki S vai. vai 
įSeredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. *
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
• Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. LAFayette 0094
Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDrie 2868 

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

cialrmedleniniia nagai anaRarima

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURG 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago II
OFISO VALANDOS: f 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 \ai vat 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

LIETUVIS DAKTARAS 
< OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
at8akomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. r. BUDRIK
KRAUTUVĖJE ’ *

3241 So Halsted Si.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL BADIO PATAISYMO - 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
nnr.NR “nuAiTav.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Reaidsncijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds M21.
Res.: KENaood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Gražiausia žmogaus savy
bė yra gebėjimas mylėti ir 
tuos, kurie jį persekioja. 
(Marcua Aureliui).

Tai. OANal 6122

DR. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. *> '•«

REZIDENCIJA
3341 West 66th Place 

Tel. KEPųblic 7868

Tai OANal 0287
Ras. teL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rssidsadja: 6600 So. Artssiaa Avė.

VALANDOS: U ▼. ryto iki 3
6 UJ 9 vaL vakar*.

« i
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Aukštieji idealai puikūs, 
girtini, kiekvienam galima 

'F jU linkėti. Tarp jų ir prak
tiško gyvenimo tačiau gali 
kilti susikirtimas, pakenkti 
pačiai tvarkai arba dorai. 
Nepaprasto pasišventimo ro 
do kiekvienas sveikas žmo
gus dabartinio karo laiku.

Vyrias, tėvynės skatini- 
mas, įsirašo savanoriu ka
riuomenėn. Labai girtinas, 
garbingas bei pavyzdingas i 
elgesys. Jo pajėgos kur kas 
mažiau naudos atneš tėvy
nei, jeigu valstybė bus pri
versta rūpintis to žmogaus 
šeima; juo bus prasčiau, kad 
netekus tėvo ar motinos glo
bos, vaikai neišauklėti, virs
ta dykaduoniais, plėšikais, 
valstybei našta.

Taip, kaip praeitame ka
re, ne tėvynės meilė ar pa
siaukojimas kitų likusių’tau 
toje labui, nusvėrė žmogaus 

Ą nusistatymus kovoje, bet 
kažkokia laukinė neapykan
ta, kuri viską naikino, kas 
priešui priklausė.

Nors priešai nežmoniškai 
kariaują, bet kodėl visi kiti 
privalo sekti jų elgesį? Pri
siminkime gudrios lapės pa- 
saką: lapė, uodegą įkišus e- 
ketėje, žvejojo. Uodega pri
šalo, nutrūko.'Lapė ant tiek

gudri, kad įtikino kitas la
pes, sveikiau ir moderniš- 
kiau be uodegos gyventi. 
Daugelis lapių pasirūpino, 
kad uodegų netektų. ’

Gal sakysi: mokėsiu at
skirti bei suderinti idealus 
su gyvenimu. Deja, nuo ro
jaus Laikų žmogus visą lai
ką bando tą daryti. Šimtai 
metų praeis, kiti mūsų min
tis atkartos bet tas tik ge
riau liudys, kad buvo sun
ku siekius' ir veiksmus su
taikinti.

Tiesiog nesąmonė net ma
nyti, kad šis karas ateities 
nesusipratimus panaikins. 
Taip žmonės kalbėjo nuo pa
saulio pradžios. Jeigu į na
mus ateitų kaimynas ir sa
kytų: 1 ‘Lietus mane permer
kė, gauk viedrą vandens ir 
pilk ant manęs, būsiu sau
sas, nes vanduo lietų nu
plaus”. Nėra abejonės, to
kiam pasakytum, kad susi
maišė protelis. Ar n^ tas pat 
sakyti, kad karas papaikins 
karą.

Aukštieji idealai buvo 
Kristaus skelbiami. Jie ta
čiau išmintingai derinosi su 
gyvenimu. Saugokime mums 
brukamus šūkius, pažiūras, 
nes karo laiku kiekvienas 
posakis rodos auksinis.

A. B. C. J.

Mrs. Euba Smith, Wash- 
ington, atsisakė liudyti prieš 
Hodse Military Affairs ko
misiją apie kareivių, navy 
pareigūnų ir karo kontrak- 
torių pasilinksminimą jos 
name.

dijas praneša, jog Popiežius 
Pijus XII Velykuose atlaikė 
šv. mišias, dalyvaujant kon
sistorijai, kardinolų kolegi
jai ir kitiems popiežiaus pa
reigūnams. Įvairių valsty
bių diplomatiniai pasiunti
niai, esantieji prie švento 
sosto iš popiežiaus rankų 
šv. Komuniją priėmė.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS
‘‘Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

2331 So. Oakley Avė., Chicago

•‘DRAUGO'’ 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA5TKD 
AD VERTIS INO DEPARTMENT

121 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

H Ivl. 1* WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybes reikalinga. Atsi
šaukite j Employment Ofisą sekan
čiai —

ORACKER JACK CO.
 4800 W. Mth St.

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šlftak Atsišaukite J—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HEI.P UANTED — MOTERYS

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL

, Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS

GRINDĘRS 
Internal ir Extemal

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

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY’ VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CfiANE OPERATORS ' CHEMISTS , , ~,

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
• PASTOVŪS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas.
ATSIŠAUKITE TUOJAU '

' R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

Merginos - Moterys
18 — 45

Prie Vyniojimo ir Pakavimo Sal
dainių (Cookies) Didelėje Vietinėj 
Kepykloj. Patyrimas Nereikalinga. 
Pastovūs Darbai. 40 Valandų Sa
vaitė ir Laikas ir Pusė Mokama už 
Viršlaikį. Pradinė mokestis 45c į 
valandą pakeliant iki 60c į vai.
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI Į 

Warehouse Employment Ofisą 

NATIONAL TEA CO. 
1000 N. Crosby.

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėle. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KING, AUSTIN 
1960.

BROOKS LAUNDRY

Bell & Howell Co.
ATYDA MOTERIMS
Dėl Northside Darbų

Moderniškoj Karo Dirbtuvėj
reikalauja 10 moterų prie lengvų 
maintenance apvalymo darbų — 
švariam ir naujam name.
Keletą moterų šveisti ir mazgoti.

NAKTINIO ŠIFTO VALANDOS: 
Nuo 5 popiet iki 1 ryto.

x Atsišaukit Į—
EMPLOYMENT OFISĄ

1801 Larchmont Avė.
Tel.: Lakevietv 5603 

ar
7100 McConnick Blvd.

Tel.: Ambasadore 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare
Sekmad.: 10 ryto iki 4 popiet

800 North—Blvd. Oak Park. BĮ.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

REIKIA MERGINOS
Sulnani Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

MERGINOS
ASSEMBLERS

—IR—

Inspektorės
PATYRUSIOS PRIE PRECISION 
INSTRUMENTŲ. 100% KARO 
DARBAI. GEROS DARBO SĄ
LYGOS. PUIKI PROGA ĮSIDIR- 
BIMO.
PRODUCTTION INSTRUMENT CO. 

710 W. JACKSON

i •

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
KAIP GYVENA PREL. 
MACIEJAUSKAS 

Visu kuo patenkintas

Taigi, tikrai nepavydėti
nas prelato gyvenimas. Bet 
jis patenkintas. Dar gi net 
jei kas pasibėdavoja, tai jis 
atsako: “Man viskas gerai, 
visu kuo esu patenkintas. 
Džiaugiuosi, kad turiu tokią 
laimę gyventi laisvoje šaly-

j^ae, ir dar garsiame mieste. 
O jei būčiau patekęs į bol
ševikų nagus, šiandie sėdė
čiau kur nors kalėjime, ar
ba Sibire vargčiau, Taigi, aš 
laimingas ir duok Dieve to
liau tokios laimės man ir 

• Visiems”. • .

Tiesa, randasi čia ir gerų, 
palankių žmonių, bet paly- 

jC ginus su anais nedaug. Mat, 
kaip minėjau, vieta čia labai 
buvo apleista dvasiniai, dėl 
to ir priviso tiek daug pik- j 
tų .usnių. / •

ta kitur, o ne prie tikrojo 
tikslo, kuriam gyvename. 
Matome, kaip jau ne vienas 
yra atsisveikinęs su skais
čia čionai saulute ir iškelia
vęs į savo amžinus namus. 
Taigi, visiems tas ir turėtų 
labiausiai rūpėti, būtent ke
liąs, kuriuomi eidami pasiek- 
tumėm amžinąją laimę. Rei
kia būti arti su tuo, kuris 
tą kelią nurodo ir klaidžio
jančius į jį atveda. Nuo mir
ties nei vienas neišsisuksim. 
Anksčiau, ar vėliau, visiems 
reiks eiti ten, daugelis žmo 
nių kasdien eiha. Tad reikia 
gerai pasiruošti tai kelionei. 
O tame mielu/noru padeda 
prelatas J. Maciejauskas, ne 
žiūrėdamas savo amžiaus, 
nuovargio ir nedateklių. Jis 
visuomet pasitenkinęs Ir 
linksmas.

Tai tiek trumpai iš gyve
nimo čia prel. J. Mačiejaus- 

Žemaičių Jonas

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Rūpinkimės savimi
Daugelis mūs brolių yra

taip atšalę nuo tikėjimo ir 
tautos, kad niekaip negali
ma jų atšildyti ir duoti s.Vr 
pršsti, kas už vis labiausiai
turi rūpėti. Jiems vis kas jus XII Velykuose nesakė 
nors rūpi ir jų širdys links- viešes kalbos. Vatikano ra-

Popiežius diplomati
niam korpusui suteikė 
Sv. Komunija

Londion. — Popiežius Pi-

PARSIDUODA

BŪTINAI turime parduoti lotų. 26x 
125 pėdų. Randasi arti 45th St. ir 
Honore St. Kaina tik $300. PaSaukit 
SAVININKUS—CICERO 4770.

PATARNAVIMAI

TN M TY JI "D Vra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis! 

z ♦ # , .
Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rūši LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčlams. Nuo 6800 
Iki 610.000 ui 4%. Gaaklte mū
šy veltui apkalnavlmų.

JOHN O. 8YKGRA 
2411 8. 52nd Avė.

Phone: CICERO 46S.

BUSINESS SERVICE

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! '

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:10 valandos popiet

f

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Pulki proga 
ĮsidirbtL

100 NTTOŠ. KAPO DARBAT
2742 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colpnnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOLDERIAI
GRINDĘRS
CHIPPEBS

COREMAKERS, DARBININKAI ir 
WEI,DERS reikalingi. Dienų ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai. &

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S: Kedzie

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje 'shipping departmente. Patogios 
darbo sųlygos. gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFC. CO. 
1500 S. tVestcm MONroe 6128

FREIGHT HANDLERS . ,
Gera Mokestis.

NATIONAL OAKLOADING OORP. 
Door 5, House 3.

13TR * CLARK RTS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

14th Ir Clark Stn.

NAKTIMIS
SARGAS

Reikalingas. 5 naktis į savaitę. 
$25.00 j-savaitę. Pastovūs darbai.

EDW. HINES LUMBER CO.
2431 S. Wolcott.

PLATERS HELPER
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga 

Valdžios darbai.
JEN8EN PLATINO WORKS

1403 No. Maplevrood Avė.

PATAISOM PIUKLU8 — visokius 
Naminiai piflklai mūsų speclalyb* 
Rašykite d81 veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND PO1NT KAK 
FILING WOHKS, 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON 
ros 1197.

' TOOL & DIE MAKERS 
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

Patogios darbo sųlygos, aukščiausia 
mokestis. užtenkamai viršlaikio; 
100% defense darbai. Mūaų tool 
room Įrengimai kogerlausl. Netoli 
vidurmlesčio; puiki transportacija. 
šie nSra karo laikų darbai bet ant 
visados. Jei dabar dirbate prie ka
ro darbų aukščiausiam laipsnyje sa
vo gabumų neatsišaukite. Matykit 
Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PTtODUCTTS 
CORP.

21 N. Iriomis St.

MES GVArtANTUOJAM leoalj

Gimimo Paliudijimu
AR ĮRODYMUS PILIETYBES, gi- 
musiema bet kurioj U. S. val-

tljoje—ar reglatruota ar ne. 
CFRTIFIGATION:

5528 Ko. State Street 
32 No. State St Bldg. 
351 So. Cicero Avcnue

ENGlewood 1774-8260

VYRAI IR VAIKINAI
STOKIT Į SVARBIUS KARO 

DARBUS DABAR 
PATYRIMAS NEREIKALINGA

MOULDERIAI
TROKERIAI
CHECKERS

ABELNI DIRBTUVES DARBAI 
Užtenkamai viršlaikio. Labai gera 
mokestis. Patogios darbo sąlygos.

DRYDEN RUBBER CO.
1014 S. Kildare Avė.

MERGINOS 
IR MOTERYS

DIRBTUVES DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
Pastovūs darbai. Gera mokestis 

AtsiSaukite pirm 10 vai. ryto b«t 
kuria darbo dienų. Šeštadieniais tik 
rytais.

National Malleable 
& Steel Castinąs Co.

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

Pirmoji moteris
Kanadoje į diplomatinę 

tarnybą paskirta pirmoji 
moteris. Ji paskirta į Kana
dos užsienių reikalų minis
teriją. Minimoji moteris va
dinasi Miss Agnės McClos- 
key, iš Otawa, ji yra kata
likė.

Bell & Howell Co.■ * . • - į* 1 • ’* *
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Mūsų švarioj Moderniškoj

Defense Dirbtuvėj.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

Atsišaukite į—
EMPLOYMENT OFISĄ

1801 Larchmont Avė.
Tel.: Lakeview 5603 

ar
7100 McCormick Blvd. 

Tel.: Ambasadore 1600 
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare
Sekmad.: 10 ryto iki 4 popiet

Karo Darbai
Svarbioj Dirbtuvėj

< REIKALINGI

MACHINISTAI 
CARPENTER HEIPERS 
CERTIFIED WELDERS

MEKANIKAI 
WIRERS 

AIR BRAKES 
PAINTERS

. SHOPHELPERS
Apdrauda ir Hospitalizacija 

BONAI ir VIRŠLAIKIS

3321 S. Pulaski Rd.
ARBA PAŠAUKIT

ROCKWELL 6150.

ENGINE LATHE OPERATORIAI 
RADIAL DRILL PRESS STOCK ROOM VYJIAI
OPERATORIAI MACHINE SHOP
ASSEMBLERS—BftNCH MOKINIAI

DIENĄ IR NAKTĮ DARBAI 
Virš 38 Metų—PrtlmHim Ir 3-A KlaHlfikacljoN 
PATYRU8IUS ARBA PUSIAU PATYRUSIUS

Vyrai kurie dabar dirba prie avarblų karo darbų aukščiausiame savo 
gabumų laipsnyje nebus priimti.

Employment ofisaa atdaras ir Sekmad. 10:30 ryto iki 3:00 p. p.

INFILCO, INC. 325 W. 25th Place
ltan<lna| tarp Ganai Street Ir Wro»worth Avenue

FACTORY HELP
Patvrimas nereikalinga. Užmokes
tis laike mokinimo. Gera mokestis.

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

MOTERYS 
Be Patyrimo

Prie Power Siuvimo Mašinų — 18 
iki 45 metų senumo. Patyrimas 
nereikalinga. Gera pradinė mokes
tis ir algos pakėlimas po 2 savai
čių ir vėliau dar daugiau jei jūsų 
gabumai bus įvertinti. 
IMPERIAL BELTING CO.

1750 S. Kilbourn Avė.

Katalikas paskirtas 
generaliniu konsulu

Kingston, Canada. — Mi- 
nisteris pirmininkas Mac- 
kenzie King praneša, jog 
Hugh D. Scully, katalikas, 
commissioner of customs, 
paskirtas pirmas Kanados 
viršininkas generaliniu kon
sulu užsienyje. Hugh D. 
Scully paskirtas generaliniu 
konsulu New York miestui.

TYPISTfiS
Ir Lengvi Stenografijos Dnrbal. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 

Gražios aplinkybės.
Oru išvėdintas ofisas.

J. H. STONE £ SONS 
4200 W. 42nd Place

REIKIA
Merginų ir Moterų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

100% KARO DARBAI 
MACHINE OPERATORES 
A8SEMBLING — FINISHING 
LENZ ELECTRIC MFG. CO.

1751 N. Western Avė.

VALYMUI MOTERYS 
OFISŲ NAME

Nuo 18 iki 48 metų amžiaus reika
lingos dirbti nuo 6 popiet iki 2:30 
ryto. 48 valandos Į savaitę. 58c ) 
valandą. Laikas ir pusė už vlršlaikĮ. 
Patogios darbo sąlygos. Atsišaukit Į 
EMPLOYMENT OFISĄ: '

UNION STATION 
516 W. JACKSON ,

Kiek Jungtinių Am. 
Valstybių keliai 
turi mailių

Jungtinių Amerikos Vals
tybių dideli pažymėti kėliai 
turi 500,000 mailių; miestų 
gatvės turi 300,000 mailių.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse nepažymėti kaimų 
keliai turi 2,400,000 mailių. 
Apie tai praneša Chicago 
Motor Club. Taip pat pra
nešama, jog nuo 1910 metų 
keliams buvo išleista 25 bi
lijonai dolerių, išskyrus pa
galbos išlaidas. Iš viso iš 
leista kelių reikalui 29^2 bi
lijono dolerių.

BINDERY MERGINOS—Patyrusios 
prie surankiojlmo, sudėjimo, stalo 
darbų, Ir prie lankstymo mašinų.

THEO. ROZF.K & CO.
2511 W. Maypole Avė.

(Netoli Lake St. ir Western Avė.)

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovvie
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos Ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megatlnių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojlmu*.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4178
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

Bendradarbiams ir korespondentams Faktų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai /jei galima, rašoma ja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pątaisymame, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entęred as second-Class Matter Ma ch 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879._ _ _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lietuva ir lenky-rusŲ konfliktas

Su iškilusiu konfliktu tarp lenkų ir rusų, gana glau
džiai yra surištas ir Lietuvos klausimas.

Lenkijos vyriausybė užsieny, kurios priešaky stovi 
gen. Sikorskis, yra padariusi ne vieną, bet kelis pareiš
kimus, kad Lenkija turėsianti būti atstatyta su Vilniu
mi ir jo plačiomis apylinkėmis. Tik prieš pora dienų 
vienas lenkų dienraštis Ohicagoj stipriu vedamuoju 
parėmė gen. Sikorskio nusistatymą ir Vilnių įnimti į 
pokarinę Lenkiją, nes “Vilnius nuo amžių lenkų mies
tas” ir dėl to tik lenkai turi teisę jį valdyti.

Iš to aišku, kad lenkai dar ir šiandien tebeserga va
karykščiu nesveiku išdidumu ir imperializmo dvasia.

Tačiau rusų bolševikų apetitai yra dar didesni. Jie 
pe vieną kurią Lietuvos dalį siekia pasiglemžti, bet už
simojo visą Lietuvą praryti. Kai 1939 m. Stalinas įsi
veržė Lietuvon su savo gartiizonais ir kai Vilnių Lie
tuvai “atidavė”, mes tada nesvyruodami pabrėžėm, kad 
1939 m. rusų — lietuvių sutartis, tai buvo Lietuvos ne
priklausomybės pabaigos pradžia. Mes taip pat visai 
neabejodami pasakėm, kad Maskva, “atidavusi” Vilnių 
Lietuvai, turi galvoje ne ką kitą, kaip tik: “Vilnius 
Lietuvai, o Lietuva Rusijai.” Mes prieš tai griežčiau
siai protestavome. Protestavome ne prieš Vilniaus Lie
tuvai grąžinimą, bet prieš Stalino planą visą Lietuvą 
prie Sovietų Rusijos prijungti.

Dabar, lenkų-rusų ginče matome figūruojant ir Lie
tuvos klausimą, o visą Lietuvą nori pavergti Sovietų 
Rusija.

Kaip gi, pagaliau, mes, lietuviai žiūrime į lenkų-rusų 
konfliktą?

Mes visiškai drąsiai galime pasakyti, kad visi tikri, 
sąmoningi lietuviai, ar jie gyventų dabar pavergtoj 
nacių Lietuvoj, ar laisvoje Amerikoje, ar kur kitur, jų 
visų nusistatymas yra vienodas —

ginti laisvos ir nepriklausomos Lietuvos reikalus ir 
visu griežtumu stovėti už Vilnį V, ka’.po Lietuvos sos-

' tinę.
Lietuva nieko svetimo nenorėjo ir nenori. Ji gina, 

kas jai priklauso. Vilnius ir visas jo kraštas priklauso 
Lietuvai. Lenkai, reikšdami savo pretenzijas į Vilniaus 
kraštą, elgiasi neteisingai. Jei jie bešališkai pastudi
juotų to krašto praeitį ir jei jo klausimą svarstytų lai- 
kydamies teisingumo dėsnių, ne tik kad nereikštų prie 
jo savo pretenzijų, bet dar priešingai pasielgtų; reika
lautų, kad Lietuva būtų atstatyta laisva ir nepriklau
soma valstybe su sostine Vilnium. Rusų bolševikų rei
kalavimai yra tiesiog skandalingi, nežmoniški.

Lietuvos žmonės trokšta gyventi laisvu ir nepriklau- 
SOiųu gyvenimų. Tą savo troškimą jie įrodė savo krau
jų, kurį jie liejo ir lieja. Jie tai įrodė ir savo darbu. 
Lietuvių tauta neturi nei rasinių, nei tautinių, nei ki
tokių ryšių su rusų tauta. Nieko bloga Lietuva nelinki 
Rusijai. Tegu ji gyvena sau laimingai ir linksmai savo 
ribose. Tegu ji tvarkosi taip, kaip ji nori. Bet tenesi
kiša į lietuvių tautos gyvenimą. Lietuvos žmonės nori 
būti laisvi ir tvarkyti ir savo krašto ir savo gyvenimą 
bąip, kaip jų manymu yra geriausia. Jie nori būti savo 
krąšto šeimininkais, bet ne rusų okupantų pastumdė
liais ir vergais.

Visų sąmoningų lietuvių nusistatymas yra nepakei
čiamas —

Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė su 
sostine Vilnium.

C«iigužčs 3 d. yra lenkų tautos vadinama “Konstitu
cijos Diena.” Lenkai ją kasmet iškilmingai apvaikščio- 
ja. Bet šiemet ypač daug reikšmės tai dienai priduo
dama, nes Lenkijos nepriklausoma ateitis yra didelia
me pavojuje. Chicagos lenkai turi didelert manifesta
cijas ir grograaųį Humboldt parke.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGC, ILLINOIS

Gegužės mėnuo
Gegužės mėnuo — yra Marijos mėnuo. Lietuva yra 

vadinama — Marijos kraštu. Todėl visi tikintieji lie
tuviai, be jokios abejonės, šį mėnesį pašvęs maldoms 
į Mariją, kad ji išmaldautų savo dieviškąjį Sūnų grą
žinti pasauliui teisingą ir pastovią taiką, ir kad Jai pa
vestą kraštą — Lietuvą apsaugotų nuo išnaikinimo pa
vojų ir po šio karo leistų jai gyventi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu.

Šventasis Tėvas Pijus XII, kaip praneša Apaštališ
kasis Delegatas arkiv. Cicognani, prašo tikinčiųjų pa
švęsti gegužės mėnesį maldoms už pasaulio taiką.

Mūsų, Chicagos garbingasis arkivyskupus Samuel A. 
Stritch specialiu laišku kreipiasi į kunigus ir tikin
čiuosius nurodydamas didelį reikalą, kreiptis per visr 
šį Marijos mėnesį maldomis į Aukščiąusįjį prašant 
atsižvelgti į šiandieninę žmonijos padėtį ir pagreitinti 
taiką.

Lietuviai iš seniausių laikų yra pratę prie kasdieni
nių maldų gegužės mėnesyje į Švč. Mariją, šį gegužės 
mėnesį ypatingu susikaupimu pašvęsime maldoms į 
dangaus ir žemės karalienę — švę. Mariją.

Patvirtina mūsų teigimą
Mūsų vakarykštį ir užvakarykštį teigimą, kad Mask

vą, suardydama diplomatinius santykius su Lenkijos* 
vyriausybe, savo rankovėje turi paslėpusi įsteigimą so
vietinės Lenkijos, patvirtina dr. Junoša, Lenkijos infor
macijų centro direktorius Jungtinėse Valstybėse. Jisai, 
darydamas savo specialų pareiškimą spaudai, nedvejo
damas pasakė, kad Sovietų Rusijos šiandieniniai tiks
lai yra aiškūs: aneksuoti Lenkiją, Latviją, Lietuvą, Es
tiją, Besarabiją ir Šiaurinę Bukoviną. Yra siekiama su
daryti galingą Rusiją, kuri savo įtaką nori piešti toliau 
į Vakarus.

Nėra abejonės, kad šis dr. Junošos pareiškimas nėra 
be pagrindo. Ne tik Baltijos valstybės, bet ir Lenkija 
šiandien susiduria su imperialistiška rusų meška ir dėl 
to visi bendrai turėtų vesti kovą prieš šį rusų impe- 
rialistiškąjį pasireiškimą.

Reikia manyti, kad Atlanto Čarterio autoriai — Pre
zidentas Rooseveltas ir Anglijos Premięras Churchill 
visa savo įprasta energija stovės ant kelio *ne tik Ber
lyno naciškam imperializmui, bet ir Maskvos komunis
tiškam imperializmui. '

Mes pasitikime Prezidentu Rooseveltu ,
Chicago Tribūne praėjusio penktadienio vedamajame 

pasakė daug teisybės. Jis rašė apie lenkų-rusų kon
fliktą. Rašiny pabrėžta teisybė, kad ir Stalinas ir Hit-I .
leris visiškai panašiu būdu žudė sau nepatinkamus 
žmones. Hitleris žudė lenkus dėl to, būk tai jie buvo 
“žydai”, Stalinas žudė lenkus dėl to, kad jie nebuvo 
komunistai. , .

Bet Tribūne, mūsų manymu, be pagrindo jau kelintą 
kartą pakartojo štai kokį dalyką: ne tik Didžioji Bri
tanija, bet ir Jungtinės Valstybės jau pripažino ftusi- 
jai Baltijos valstybes, Besarabiją, Lenkijos ir Suomi
jos dalis. Turimomis žiniomis, Jungtinės Valstybės tų 
Rusijos pretenzijų nėra pripažinusios. Jei čia Tribūne 
neklystų, Amerikos visuomenė vis tik norėtų žinoti, 
kaip ištiktųjų dalykai stovi? Nejaugi Prezidentas Roose- 
veltas jau būtų sula ūžęs savo kūrinio Atlanto Čarterio 
dėsnius ir lietuvių delegacijai 1940 m. duotą žodį, kad 
jokiu būdu nepripažins Lietuvos okupacijos. Mes vis 
tik esamfe linkę manyti, kad Prezidentas Rooseveltas 
yra per daug didelis žmogus, kad mainytų savo duotą 
žodį. Mūsų žiniomis, jis stovėjo ip tebestovi už visų 
tautų Laisvę ir nepriklausomybę, nedarydamas išimties 
nė Baltijos valstybėms. z

Pranešama, kad japonų militarisbai jau turi planus 
taikai, kurie būsią paskelbti po Vokietijos nugalėjimo. 
Bet japonai turėtų žinoti, kad ne tik Vokietija, bet ir 
Japonija bus tol triuškinama, kol ji besąlyginiai pa
siduos. Tada ne japonai, bet jungtinės tautos taiką dik
tuos.

V

j r. "e,”

SPAUDOS APŽVALGA ]
-i................................. ................................................................... ........a.

rr Sovietinė Lietuva”
“N. G-nė” rąšo:

“Savo notoje lenkų vyriausybei užsienio reikalų 
komisaras Molotovas mini ir Lietuvą. Jis sako, kad 
Lenkijos vyriausybė nori plėšt savo valstybės ribas 
“sovietinės Lietuvos” ir kitų sąskaiton.

Tai nedviprasmis pasikėsinimas į Lietuvą, tai min
džiojimas Atlanto Čarterio.

Lietuva nebuvo ii* nėra sovietinė. Ji nenori nei bol
ševikų, nei nacių jungo. Tie rinkimai, kuriuos pra
vedė bolševikiški okupantai, buvo šlykštus blofas. ”

(“Draugas”, lt 
gūžės 1 d).

Lenkijos likimas... Spa ka
ro stovykloj kaizeris su sa
vo vyriausybe ir generolais 
atlaikė konferenciją, kurioj 
nutarė pašalinti nuo Rumu
nijos sosto karalių Ferdinan 
dą. Be to, nusprendė pasisa
vinti Lenkijos anglių Lau
kus, Estiją 'ir Livoniją. Vi
sas Lenkijos likimas taip 

pat priklausysiąs nuo teuto-

Išvyksta L. šimutis... L. 
Vyčių 4 kp. rengia išleistu
ves savo buvusiam sekreto
riui ir pirmininkui L. Simu
čiui. Jis pakviestas “Garso” 
redaktorium ir šiomis dieno
mis išvažiuoja iš Chicagos 
į Brooklyn, N. Y.

♦
Kaizeris ir Olandija... Vo

kietijos kaizeris pertraukė 
diplomatinius ryšius su 0- 
Ufldija,

šešt.adięni?, gęg. 1 d., 1943

‘lurriDai

Ietis nepažįsta savo bro
lio.

Praėjusį trečiadienį Tri
būne įdėjo reikšmingą kor- 
tūną-braižinį.

Vyras, vaizduojąs Lenki
ją, sužeistas per griuvėsius 
lyg liūtas eina pirmyn prieš 
bendrą žmonijos priešą na
cizmą. Į jo nugarą veriama 
jėtis, kuri vaizduoja komu
nizmą.

Šiam braižiniui duotas 
toks vardas: “The spear 
that Knows no brotther”.

Pas komunistus,zaišku, nė 
ra nei broliškumo nei žmo
niškumo jausmo.

•
Mūsų jėgos paaugo.1
Prie amerikiečių lietuvai

čių Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės seselių kongregaci
jos prisidėjo dar dvi žymios 
pajėgos — seselė Rogalsky- 
tė ir seselė Sereikytė.

Tai Lietuvos tremtinės, 
daug pasaulio apvažinėju- 
sios, daug sunkaus vargelio 
mačiusios.

Abi seselės yra baigusios 
universitetą, abi pasižymė-A
jusios Lietuvoje ir katali
kių moterų veikloje ir, aps
kritai, katalikų akcijoje.

*
Ryt, Chicago j, šios dvi 

garbingos viešnios bus pa
gerbtos.

Keli šimtai geradarių su
sirinks į Aušros Vartų pa
rapijos salę, kad šioms sese
lėms palinkėti geriausios 
kloties Dėdės Šamo žemėje.

Ir čia joms darbų nepri
truks.

Mūsų visuomenė plati. Į- 
staigų turime daug. Daug ir 
reikalų, kuriems aprūpinti 
reikia kvalifikuotų darbinin
kų ir darbininkių.

Tad, welcome!

Po svietą pasidairius
Šiandien dedu ant delno 

juokais pro ašaras parašytą 
gromatą lietuviškiems miš
keliams pasiskaityti. Ji atė
jus iš Lietuvos. Kaip žino
me, tie ruskeliai pasakoja, 
kad A. Smetonos ir kitų pre
zidentų čėsais (nors nei vie
nas jų tuomet Lietuvoje 
nebuvo) visame buvo bloga. 
Tiktai Sovietams užėjus žmo 
nėms pasidaręs tikras “ro
jus”. Tą ba’šavikų “rojų”, 
dar su visokiais “pagerini
mais” ir “pagražinimais”, pa 
laiko ir dabartiniai okupan 
tai — hitlerininkai.Z " 1

Gromata skamba šitaip: 
Buvo šitokia gadynė,
Rūgo pienas po puodyne, 
Buvo sviesto ir Smetonos, 
Buvo veidas mūs raudonas.

Bet ką valgei, ar darei,
Vis atrodė negerai. 

Šeimininkė kepė blynus.
Ir susikvietė kaimynus. 
Vieną pusbonkį pastatė,

“Kas per vaišės, vieni bly
nai!”

Keikės, spiaudėsi kaimynai. 
“Tai šykštumas tos pelėdos, 
“Lai pati tuos blynus ėda”. 
Žmogų laiko už apuoką. 
Stato pusbonkį ant juoko!

Mat, ką valgei, ar darei,
Vis atrodė negerai. 

Bernas skundės jau senai: 
Lašiniai ir lašiniai!
Kaip aš arsiu ir akėsiu, 
Lašinių kaip aš priešių? 
Nėr gyvenimo, brolyt,
Šita “mu.ia” kaip nuryt!

Mat, ką valgei, ar darei,
Vis atrodė negerai.

Tokia buvo tai gadynė, 
Rūgo pienas po puodyne, 
Buvo šnapso, buvo sūrio 
Ir skilandžio, kur tik žiūri. 
Spintoj matėsi dešrelės — 
Sotūs žmonės, sočios pelės..,

Bet ką valgei, ar darei,
Vis atrodė negerai.

Ale kai sovietai, o paskui 
naziai atnešė žmonėms “ro
jų”, virto tokia gadynė:

Laikas bėga, daro savo, 
Visas šnap&as išgaravo. 
Kumpis, dešros, kaip ant vė

jo.
Pilvas urzgia ir plonėja. 
Nėr tau sūrio/nei kilbasos, 
Kelnės kiauros, kojos basos,

Ir kitoniška giesmelė:
Ką tik valgai, ar darai,
Ką užryji — vis gerai! 

Melsiu Poną Dievuliuką 
Duot, duonytės gabaliuką.
O kad būtų lašinių,
Būtų rojus dėl žmonių!

JAPONŲ LAIVAS NEVERTAS TORPEDOS

I

, " 'Draugas” Acme photo

U. S. submarinas taupydsmas torpedas didesniems žy
giams, į japonų žuvų laivą apšaudė iš šautuvų, o paskui 
paleido “Molotov cocktails”, liepsnos sunaikino laivą.

VISAS DARBAS 
IR MATKRIOLAS

Neišmeskite savo senų išdavėtu rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes Visą sa* 

ų rakandu, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime ai<lelj pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandu

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parior Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE i »■ i

5q. Chicagos žinutės
Misijos pavyko. — šv. Juo 

zapo parapija džiaugiasi tu
rėjus prcgos lankytis į mi- 
eijąs, kurias vedė tėvas J.
Vaikys, pranciškonas. Misi
jų pamokslai bv.vo labai į- 
domūs.

Per misijas perorganizuo
ta Tr et įninku Brolija ir dau
gelis užsiprenumeravo įvai
rių katalikiškų laikraščių.
Parapija dėkoja misijonie- 
rįųi ir mylimam klebonui už
rūpestį, visiems dvasiniai su ję j JQ^
Stiprėti. Kryžiaus bažnyčioj į-

vyks iškilmės — primicijom
Velykų šventė. — Mūsų|kun. V. Mikolaičio. Ne daž 

parapija Velykas šventė su nai parapijos bažnyčioje e3 
džiaugsmu. Ir bažnyčioje bu- j ti tokios iškilmės, kokios

iv. Mišias, tai V. Mikoiaitį.; Hū jJICIlOS
Linkime M. Cickevičienei 

greit sustiprėti ir grįžti į 
mūsų, tarpą.

Sodalicįjos sus-inas. — Šv. 
Teresės Sodalicijos evs-mas 
įvyks pirmadienį, geg. 3 d., 
parap. salėj, 7:30 vai. vak. 
Visos narės malonėkite At
silankyti laiku ir atsiveski
te nąujų narių. Yra daug 
svarbių reikalų svarstymui 

Rap.

programa

----------- ' f :---------——

Kraujas kovon!
Lietuvi, lietuve, jeigu pats 

negali stot kovon prieš A-
Sv. Petro ir Povilo .para- Sekmadienio vakare, gegu , meriko8 ir Lietuvos prieiu3 

pijos bažnyčioje Velykų žės 2 d., pradedant 9 valan- 
šventė prakišta labai gra-dą, iš radio stoties WCFL, 
žiai ir iškilmingai. Žmonių 1000 k., bus transliuojamu 
buvo pilni bž tyčia, o ypač lietuviška, graži radio prog- 
5 vai. ryto M.škse. rama pastangomis ir lėšų-į i§ žemia; surašytų asmenų.

Reikia pasakyti, kad šio- mis Jos. F. R-udrik, kurk, 2ygiuok fe2rtu su kitais 
se Velykcse tuo labau buvo - ŽUiko didelę rądio ir ra J netuviais jį Amerikos Rs.u- 
grąžu, nes pas angimis k. kandų bei jewelry'krautuvę donojo Kryžiaus Krauj0 Du- 

imo Centrą. 5 No. W?bash

siųsk savo kraują kovon. 
Tapk Liežuvių Kraujo Le

giono nariu.
Užsiregistruok pas vieną

3586; D. Ruraitieuė, Cedar- 21st str. Troke buvo už ke» 
crest 6161; L. Ląban, Lafa- lis tūkstančius dolerių ver- 
yętte 9867; E. Samienė, La- tės daiktų.
fayette 5887 j K. Srįubienė, Į____________________
Cicerp 6222. , - •* "Y, "m

Rheumatic H 
ReKeves Pain

Thousands who suflered froto
jis oi rheumatism, sdatica. lui 

a and netvitis—are cęrtainly 
1 disco-

Pavogtas trekas su

kun. M. Š^ar.io ir duz&numų adresu 3241 S. Halsted St 
gerų p ?<p jięčių nupirkta Šioj programoj dalyvaus ži- 
naująs ir lubai gr«.žu3 Kris- nomi mūs talentai: Ona Juo- 
taus karstas. Be to, pirmą ząitienė, Ant. Čiapąs. Be to, 
kartą procesijoje buvo vąr- gč^as orkr erą riog 
tojamas naujas b aid a k mąs, ramoj bus naujos lietuviš- 
kurį įrengė parap. trustisaa kos dainos ir muzikos kū-
E. Rądavičius. rimai. Klausyto ą

lelijomis ir gėlėmis išpuošė
vo gražu. Seselės per visas bu~ ryt, gegužės 2 d. 12 vai. Kristaus karstą ir altorius.
šventos savaitės dienas pui-' Naujas Dievo tarnas kun.1 P»?aPMO8 c°bras, vedamas

Vito E. Mikolaitis laikys jir i >uno varS- A’fons 5čiu-
mas šv. Mišias. " ino- Puikiai giedojo nauJas

Mišias ir “Reg na coe i”.

kiai išpuošė altorius, kalė-
- I

jįmą ir Viešpatie-! karstą. 
Žmonės skaitlingai lankėsi Vakare 7 vai. parap. sve-
į pamaldas rytais ir vak a- tainėj bus bankietas primi- 
rais, o Velykų rytą dalyva- ęijantui pagerbti. t
vo iškilmingoj procesijoj lau 
ke giedodami ‘‘Linksmą die
ną apturėjom”. Bažnyčia bu 
vo pilna žmonių. Daugeliui 
teko net larke stovėti. Iš-v
kilmingas šv. Mišias laikė 
kun. Urbonavičius, MIC. Su 
dvasine pagalba klebonui at
vyko ir kun. Pauliukonis, M. 
Į.C. Aukų parapijonai sudė
jo $750.00.

Džiaugiasi ne tik Vito Mi
kolaičio sesutės, brolis, švo- 
geriai, švogerka, bet ir visa 
giminė ir parapija.

Gaila, kad jo tėveliai ne
sulaukė to džiaugsmo. Die
vas juos pasišaukė anksčiau.

Linkime Kun. V. Mikolai- 
čiui sveikatos ir ilgo am
žiaus darbuotis Kristaus vy- 
nyne ir lietuvių gerovei.

Mokytojos Šv. Kazimiero' "T „
seselės gražiai ir meniškai faU« »/“• Be , ,\kas

turės tą dieną gerą “liukę", 
gaus keturias dovanas po 
$25.00 U. S. War Bonds.

Geg. 9 d., Motinų Dienoje,
Kareivių Mpt:nų Klubas tu-

„ . . .....................rėš dideles iškilmes. RyteKaip visuomet, taip ir sų i . 1 ., - ... v. . 8 vai. Mis.o3e šv. bendraikartą duosnūs parapijiečiai 
Velykose parrp jos reika
lams sudėjo gražią auką — 
$875.00.

eis prie šv. Komunijos, o po 
visam turės pasitarimą ir 
užkandžius.

Pirmoji Komunija. — Į- 
vyks gegužės 9 d., 8 vai. ry
to. Seselės mokytojos tai iš
kilmei rengia 12 vaikų.

parapijos salėje ir sodelyje 
bus parapijos pavasarinis 
piknikėlis su dovanom's.

Šis pikn kas turėjo būti 
Vytauto parke, bet, iš prie
žasties karo ir įvairių su- 

Rap.! yaržymų — stokos maisto,
-------- ---------- ! klebonas, pasitaręs su parą-

Daug kas kalba apie spau-l pijos komitetu, p kniką nu - 
dą, bet bijo realių žygių toje i keiė į parap. salę ir sodelį, 
srityje. (Prof. Eretas). 1 šokiams bus muzika ir

Gegužės 2 d., tuoj pcp'et, „ parapijos Dėdės
į Šamo kanuomeneje jau tar
nauja 80 jaunuolių. Kep.

Avė., 13 ar 14 da. gegužės.
Reikalavimą į nędidęli: tu 

ri būti amžiaus tarp 18 ir 
59 metų. Per 4 vąląndąs 
iries krąujo ękv«n4 neval
gyk riebiai, ar maisto su 
,įer---.

Nuopelnai dideli: jūsy 
kraujas išgelbės gyvastį A- 
merikos įęąreivio — kovo- 
;ojo už laisvę ir dęąiokra 
-iją.

* „ '"/i

Aukokite sąvo narsaus lie 
tųviško kraujo per Ameri
kos Raudonąjį Kryžių Ame
rikos Pergalei ir Lietuvos Iš 
laisvinimai.

Užsiregistravimui, ar dėl 
informacijų, telef anuokite: 
QL Biežienė, Republic 7868; 
J. Dąųžyąjdienė, Hemlock 
7680; H. Kareiviępę, Vardo 
5350; Ę. Kubaitis, Virginią

Trar.sportinis trokas, pri
krautas įvairių daiktų į- 
skaitąnt chemikalus, pere,* 
tą ketvirtadienį, buvo jpn 

Vogtas iš American Motoj i 
Espress Company, 1235 VV. i

__. overy oi NURITO. Now _
a ąuick-acting farmula whrch 

ilieves those exhaustins muscular 
pains. NURITO is trusiurorthy and 
—cųnlains no opiales. If you want t 
the joy of relief from pain—to you C 
peace and sleep in comfart—bę wi 
NURITO uuder this ironclad guarai 
very tirst three doses do not relieve 
pain to your satisfaction—your mooty 
refundęd Don:t sudėt A»k your dru^gisi 
tor NIJRjTO un th» guarautee.

f

Vienintelė Lietuvių 
Wholesa!e Liquor

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir Lietuviškų Gėrimų.
Parduodame 

Tiktai Tąvernams. 
Užsakymai Iš vežiojami 

Sekančią Diena " 
Valandos: 9 iki 5 R. M. 

Uždaryta kožna šeštadienį FRANK VIZGAUP. Sav

Motinų Diena. — Kaip kas 
met, taip ir šįmet gegužės 
9 d. Šv. Teresėlės Sodalici- 
ja užprašė šv. Mišias už vi
sas savo motinas, gyvas ir 
mirusias. Melsimės, kad Die
vas duotų mūsų mylimoms 
motinėlėms sveikatos, ištver 
mes, ypatingai šiuo laiku, 
kada daugelio jų širdys 
skausmo suspaustos, o aša
ros vilgo skruostus, prisi
minus savo sūnų, dukrą išė
jus į karą. Motina nuo lop
šio iki karsto pasilieka savo 
vaikų angelas. Taigi, pagerb 
kime jas ir suraminkime to
je brangioje dienoje.

I*

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTĘR 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką tu p t karo metams ir po...

Dėl Veltui Ąpkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

CICĘRO 4795

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Remiu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums" polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Boaręl of Underwriters”

O’MALLEY and MtKAY, Ine.
222 W. Ądąms St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 52S8 «
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIĄL ASSURANCE COMPANY 
LŪMBERMEN*S INSURANCE COMPĄNV 
MASSACHUSĖTTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHĮGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
HOEN1X INDEMNITY COMPANY.
— - ■ - ----------

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
,6246-48 SO. CALIFORN1A AVĖ

Tel. REPuhlic 1538—9
J

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS I
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

Laimingi! sugrįžo. — S. 
K. Antanaičiai, begalo džiau 
giasi sulaukę sveiko sūnaus, 
Stanislovo, kuris tarnavo Dė 
dės Šamo kariuomenėje k? i-1 
po “Mercbant Marine”. Per 
tris mėnesius neturėjo ži
nios, kur buvo išvykęs. Ji? 
pąpasak.ojo, koks baisus yra 
kąrąs. Jam teko būti Įcelan- 
de. Anglijoj, Nova Sootia, 
Mv-rmansk ir kitose vietose. 
Pergyveno daug atsitikimų. 
Jų i? ivas buvo puolamas die
nomis priešo orlaivių, o nak
timis šubmarinų. Sako, tik 
Dievo galybė ir nuo'atinės 
maldos saugoja juos. Pavie-į 
šėjęs pas tėtelius grįš į ki
tą paskirtą jam tarnybą.

Tiktai
Pašaukit

1Platus rinkinys 
aud kli) ir ma
dų Jums p:uii- 
rtnkitnui.

linai 
st MA>r»

Mes nulup- 
slm visų se
tą Iki pat 
tremų.

GFKkIT TIK GERĄ ALQ, padarytą Chįoągoj. Vįai ger j ir raėgątą A>fBRO$|A Alų, lįt. prie tp. iį«Įlrbė jai nusprendė padirbti dąr geresnį alų, kurį užvardi no NĖČTAR. ftis Alųą vra paflramintaa iš importuotų pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUI Jį.
mSTRIHlTGP

<>r

Ambrosia & Nedai
BRĘRS

D V rup i^poieHale) kaincrols pristato j alines n to 
tų.8 įstaigas Visuomet kreipkitės pas NGRKb *”■ 
gaustu* greitą ir teisingą patąrpavimą
2259 W. Cęrmak Rd. Tel. Monroe 0808
—...... _____________________ _______ . — * ----------1

Sergą. — Ilgas laikas, 
kaip serga M. Cickevičienė, 
8759 S. Marąuette Avė. Ji 
yra labai dievota moteris, 
duosni parapijos, įvairių dr- 
jų, ir organizacijų rėmėja, 
nuolatinė dienraščio “Drau
go” skaitytoja. Pastaruoju 
laiku taipgi sušelpė naują 
kunigą, kuris laikys pirmas

PrU'flrfikH ra- 
k.indus kų da. 
bar da turit'1!

Q PvtklfJunsfiu 
“ Ir suversim

, Visus Sprln- 
! asus p 'rtSlm. /
l’rlpildysim 
su naujais 
yat s vailo
kais.
Atvlr s me
džio dalis iA 
dailinsiu).

2 l>allų 
Pailųr Sytą 
I* nltrlsMni
už mažų

kuiną kaili

visus siijun- 
glmua.

ll«' .lokių l’rkslŲ, Jei SuuM’kėta l’ur 5 .Mčim**Iii». 

taip mažos tik

SĄLYGOS $1.25 į savaitę 3995

5 Metų Gvarantlja UŽ Konstrukcija ir Amatnlkystės p&rbą.

JOSEPH I, HAAS 7”

2328 S, 56th Avė. ' W Cicero

DANGIŠKASIS DVARAS

SV. LIUITGABDOS MALDA
Trumpi ąpmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinėj 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisąkėte, dabar užsisakykite. Kny gėlė yrą labai patogaus formato. — Kaina visai prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

MIXEn •
MALIAVA

Už galioną ...........98C

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną .........$1.98
KEM-TONE

Už galioną ... .$2.98 
Grindų Lygintojai

(Floor Sanders)

Už vieųą dįeną $h5Q

FLAXOAP
2 svarų O Q
b’.ėka ..................... □ / C

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Ųž galioną ............ 98C

WALL PAPER
(Kuom Lots) 

Parsiduoda ūž ...
ir aukščiau OOC

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna) 

paketas .....................I5c

1917 S.
„>'S'PAINI STORE
;TED ST. , TEL. CANAL 4866

Jr
----- :—r———-

Paulina Rųssian and Turkish Baths
Sąvo Sveikatą Pagerinsite Atsi ankydaml 

į Šią Modernišką Lietuvių įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunąhine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRginia 9493 

Ą. F. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St., t.. Kamp. Paulina St.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
AlESAUSKAS 

and SONS
tarto r y Repreaentative.

SIIOVVHOOMS IN 
IMSEMEItCtlANIM MAKT

For apuolntment ralijlUOl
KEPUULIC MAl



I \ e 4

G DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, geg. 1 d., 1943

Šiandie įšventinamas, rytoj primicijos

Kun, V. E. Mikolaitis
n

Kun. Vito Edvardas Mi-
..kolaitis bus įšvęstas kunigu
•‘gegužės 1 d., šv. Marijos E-j
yžero seminarijos koplyčioje, j
£ Mundelein, Illinois, 8 vai. ry-
'3 to. J. E. ark. Samuelis A. 
M 1••Stritch, D.D., šventins. Pri- rr
•^micijos įvyks gegužės 2 d„ 
;;Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Chi 
"cago, 12 valandą.
£ Kun. Anicetus Linkus, Šv. 
Z Kryžiaus parapijos klebonas 

jam pagelbės. Diakonu bus 
h kun. Desmond A. Schmal, S. 
I.J.; subdiakonu, kun. Edward 
••Abromaitis; kiti pagelbinin- 
tįkai: Jonas Vyšniauskas, An- 
3 tanas Karlovičiius, Povilas 
;; Marcinkus ir Brolis Antanas 

Čepanis, MIC. Pamokslą sa
kys kun. Stanislovas Valuc- 
kis.

cago, Šv. Kryžiaus parapi
joje. Jo tėvelis, Domininkas 
Mikolaitis, mirė vasario 22 
d., 1924 m., o mamytė, Ieva 
Mikolaitienė (Strogaitė) mi
rė lapkričio Z d. 1936 m. Tė
veliai buvo geri šv. Kryžiau: 
parapijonai. Kun. Vito yra 
jauniausias iš keturių vaikų. 
Jo abi seserys — Angelą ir 
Zofija yra vedusios — pir
moji už Petro Kilmitzs, o 
antroji už Vladislavo Šeraus 
kio. Zofija ir Vladislovas tu
ri vieną sūnų, Christopą. 
Kun. Mikolaičio brolis, An
tanas, taipgi yra vedęs Lo- 
rettą Yuskevičiūtę.

Kun. Vito bąigė Šv. Kry
žiau® parapijos pradžios mo 
kyklą. Aukštesnį mokslą ė- 
jo Quigley seminarijoje, o 
teologiją baigė Šv. Marijos 
Ežero (St. May of the Lake) 
seminarijoje.

Kun. Mikolaitis yra links
mo būdo, darbštus, rūpes
tingas ir ištvermingas. Gra
žiai kalba ir rašo lietuviš
kai.

Giminės, draugai ir pažįs
tami linki kun. Mikolaičiui 
sveikatos, kantrybės ir Die
vo palaimos nenuilstančiai 
darbuotis Dievo vynyne.

St. and Hermitage Avenuą 
Chicago. He will be assisted 
by Rev. Anicetus Linkus as 
assistant priest; the Rev. 
Desmond A. Schmal, S.J. ai 
deacon; and the Rev. Ed- 
ward Abromaitis as sub-dea- 
con. Others assisting will be 
Mr. John Vysniauskas, Mr. 
Anthony Karlo vicius, Mr. 
Parai Marcinkus, and Broth- 
er Anthony Cepanis, MIC. 
The sermon will be deliver- 
ed by the Reverend Stanley 
Valuckis.

Father Vito Mikolaitis į 
was born n Nov. 3, 1919 Į 
in Chicago and was educat- 
ed at Holy Cross School, i 
Quigley Prep. Sem., and 
St. Mary of the Lake Semi- 
nary.

Pranešimas 20-tos 
narėms

Brighton Park. — Moterų 
Są-gos 20 kuopa eis bendrai 
prie šv. Komunijos sekma
dienį, gegužės 2 d., 8:30 vai. 
ryto, Šv. Jurgio parapijoj 
bažnyčioje. Kiekviena narė 
prašoma įsigyti gėles: rau
doną, kurių motino® tebegy
vena, o baltą, kurių motinos 
mirę. Po pamaldų ten pat 
parapijos salėj bus bendri 
pusryčiai.

Susirinkimas įvyks tą pa- 
pačią dieną, 1:30 vai. popiet. 
Kviečiu visas dalyvauti, nes 
bus svarstoma daug naujų 
dalykų. A. D.

rr rr

The Reverend Vito E. Mi
kolaitis will celebrate his 
first Solemn Mašs on Sun- 

Kun. Mikolaitis gimė lap- i day, May 2nd, at 12 o’clock 
ričio 3 d., 1919 metais, Chi-, in Holy Cross Church, 46th

25fc32*S3*2

O’lRg’PE N
MALEVA

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Ryt "Tėvų klaidos"
Lietuvių^ Pilieč ų Darbi

ninkų Pašelpcs Klubas ren
gia vakarą gegužės 2 d. J. 
Budos West Slde salėj, 2242 
W. 23 Place. Lošimas “Tė
vų Klaidos” prasidės 5:30 
valandą popiet.

Tą vakarą bus įteiktos 
dovanos nariams, nesirgu- 
siems per 10 ir 20 metų. Do
vanas gaus šie: Louis Alak, 
Ant. Perry, Ed. Savickas, S. 
Katarskis, J. Budavicz, D. 
Molis, Ant. Šilius, F. Pali- 
liunas, J. Janionis, Ben. Ka- 
zanauskas, M. Paskacimas, 
J. Grigaliūnas, P. Rimonis,
J. Marauskas, M. Pasiskie- 
wicz, Jonas Žvibas, P. Skir- 
montas, K. Labanauskas, 
Jurgis Puishis, J. Davidonis, 
V. Kamarauskas, Petras 
Šlogeris, G. Petrauskas, Ant. 
Bučiunas, S. Baranauskas,
K. Klimaitis, A. Lapinskas, 
F. Petrutis, M.« Degutis, J. 
Gaushas, J. Vebas, ,J. Pa
jarskas ir L. Alelunas.

Po visam bus šokiai. Grieš 
J. Pilipausko orkestras, 
Įžanga 50 centų su taksais.

Komisija.

Uždaryk langą saulei, o 
atidarysi duris gydytojui. 
(Itai'ų posakis).

Margučiu vakaras
Brighton Park. — Moterų 

Sąjungos 20 kp. ruošiamas 
“Margr.čių vakaras” šešta
dienį, gegužė® 1 d., Venge- 
liausko svetainėj. Už gra
žiausiai dažytą margutį bus 
duodama dovana.

Visos narės ruošias daly
vauti, bet nepamirškim pa
kviesti ir savo drauge®, pa
žįstamas sykiu praleist va
karą su sąjungietėmis.

Dabar eina naujų narių 
viajus. Moterys, merginos, 
pagalvokit, ar nebūtų gražu 
priklausyti prie garbingos 
Moterų Są-gos? Ypatingai 
motinos, priklausydamos 
prie tos organizacijos, nepa
miršti savo jaunas dukre
les paraginti. Juk jūs ,vž jas 
mokat apdraudas kol jos 
pradeda savystoviai gyven

ti. Norėdamos savo 'dukre
lėms gero, jūs turėtumėt 
jausti kaip ir pareigą, kad 
jos priklausytų tik prie ka
talikiškų lietuviškų apdrau- 
dos organizacijų, o kuomet 
jas prirašysit, tai ir užau
gusios jos prie jų laikysis, 
kas mums turėtų labiausiai 
ir rūpėti. Jauni nariai ir na
rės yra ateitis mūsų orga
nizacijų.

Vajaust metu įstojimas dy 
kai. Apdraudos ar pašalpos 
skyrių yra keli. Be to, na
rės dykai gauna kas mėne
sį laikraštį “Moterų Dirvą’’, 
kuris yra įdomus pasiskai
tyt ir moterims ir mergi
noms. Mar’uks

kuriais galima gauti 900 gar 
lonų gaozlino. Taip pat pa
vogta $40.

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. Halsted St., Chicago.

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liųifld Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 

•Jį spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liquid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 

F maudynėms. Būna balta. Lengva male' o- M 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin- 

K dims. Greit išdžiūsta. lengva malevoti.
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta į 
vienų valandų—nesmirda. Uždengia sienų 
popierų ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierų apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
PA

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lalayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1746

Klaidos atitaisymas
TT. Marijonų Bendradar

bių seimo aukų sąraše buvo 
parašyta, kad šv. Jono Krikš 
tytojo dr-ja iš Bridgeport 
paaukojo $5.00. Turėjo būti: 
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja 
iš Melrose Park, III., paau
kojo $5.00.

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

OIIIKLIS IAPAKDAV1MAH MtSŲ 
MILHMSKO STAKO MI’ZIKA- 

Liirrr <7»-’~rlmewtv

PASINAUDOKJT PROGA DABAR
KOL DAR NFUPARDtJOTL
TŪBOS, CLARTNBTAI. TROM

BONAI. 8AXAPHONFS FLUTEP 
su "caaen" — $35 00. $37 50
$46.00 Ir $76.00 V,M gara’*tuotl 
lengvam grojimui

KONCERTUI OLITARAT. 8PA- 
NIŠKI MANDOI INAI. BANJO8. 

8MU1KOS. TENOR BANJCS — 
$6.60. 66.60. $12.60 Iki 686.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $00 00 
8186.00 Ir 8160.C8. BASO UZ- 
DBNOALA8 — $18 00 RMTCR
LIAI SMUIKOMS. STRIUNTNI 
AMS BASA M8. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $8 00, $6 00. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visu vlri- 
mlnėtu Instrumentu, BARS Ir 
ŠNARE DRUMS — 818.60. 8*8.60. 
$86.00 Ir $50 00. PEDALS. BI

RO TA CTMBOTS. I r DRUM 
READ8 pstalsoml Jums nelau
kiant. MOUTH PIECE vi-lemu 
brase Ir “reed" Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms, —

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitu PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visu daliu darinė
tame. Trlflboma Banphonea Ir 
taipgi Sraulkoms Ir Ou įtars m s.

OOLDSTEIN’8 MUŠTO SHOP 
• 14 Maxwell St.. Chicago

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JfSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURRTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAT DAUG PRIKIiAUSO NUO LYGIOS TEMPERATCROS !

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

MAI.IAVOJANT savo namus — vartokite l’NITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas Vaito įr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne. wallpaper, pleis- 
terio ir wallboagd. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, Aereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavose ant vvallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Tnsiilacijos, Plumbing ir Reating, Taisymo ar Reikmenų, M-.tyk:

South Center Plumbing and Heating
Supoly Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comcr 551h and State Streets

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

Pavogė gaozlino
Iš Service Station, 7601 

South Ashland avė., pereitą 
ketvirtadienį, pavogta gazo
lino racionavimo kuponai,

Lietuvių Piliečių Darb. Pas. Kliubas
rengia 4 veiksmų juokingą gyvenimo vaizdą

“TĖVŲ KLAIDOS”
Rytoj, Sekmad., Gegužės (May) 2 d., 1943

JIM BUDOS WEST SIDE SVETAINĖJE 
2242 W. 23rd Place

Durys atsidarys 4:30 vai. popiet; lošimas 5:30 vai. 

Šokiai po lošimo.

Įžanga 45c Tax 5c Viso 50c

Visi kviečiami dalyvauti ir kitiems pasakyti. 
Užtikriname gerą laiką visiems.

Valdyba ir Komisija

4184 ARCHER AVĖ.
BEGEMAN’S,

8142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumesklt senų, nugetkiMų Rudei ninku. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patamavlmų. Jūsų Btg Ben, Llttle Ben Ir kiti budolnikai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

;APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

ITIARGUTIJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 VAU P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK. 

Phone: GROvehilI 1242

WHFC-l450 kil.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas 

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47ih Street

500 Čikaglečlų Polka
Stasytės Polka......... Radic

Orchestra
501 Močiutė Ma no Barė 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bekeris ir Itadio Orchestra

502 Plaukia Mano T^iivelis 
Jaunoji Mergelė .... Viki 
Bekeris ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka............ Radic

Orchestra
504 Noriu Miego

Man Parakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vik

• Bekeris
505 Radio Polka 

Armonikos Polka. .. .Radic
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelį
Eisim I^aukan................. Ant
Vanagaitis ir J. Olšauskas

ir Orchestra
16239 Tykiai. Tykiai

Daiedukas. .. .Vyrų Oktetas
14064 Rudelis Pasaka

Veltui Prašysi....................A.
S tbaniauskas

14077 Oi, Mergyte Tu. Jaunoji
Vai Nekukuok............ Stepas

Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas 

Tėvynės Polka

26091

Tarp^aut 
Orchestra

Linksmas Jaunimėls 
Agotėlės. . .Šokių Orchestra

Pa,s BIIDRTKĄ gaunami visi 
rekordai — Amerikon’škl, Kla
siški — Victor, Goluinhia, Decca.

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 S. Halsted St.

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jevvelry.

Tel. CALUMET 7237

Rudrikn Ia-idžiaml Radio Progra 
rnai — 11-tieji Metai.

W-C-P-L, 1000 k.. Sekm. vak., 
9-tą valandą.
W-H-P-C, 1450 k.. Ketvir. vak., 
7-tą valandą.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIŪTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Šyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

Labai garut* rūšim moterų kailiniai, kailiukais papooštala arba 
eloth kotai parsidolda nužemintomis kainomis. 

ŪTK1KITB IK PATYS PAMaTYKITK ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yarda 2a88

Mn. K. P. Dziobak Ir Duktė. 8av.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtų par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys kairi 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. DI-a 
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan. 
r»iq.• • • • 

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WEST ROOSEVELT ROAD

1
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Vargdienių Seserų Gildos ruošos 
darbas, gegužės 2-trai dienai, baigėsi

Per dAigiau pora mėne- pasakos rytoj, geg. 2 d., Tik

siu laiko Vargdienių Seserų rai bus įdomu pasiklausyti, 
Gildos narės bei nariai ir į ir be abejonės, verta, kiek- 
šiaip geros valios prieteliai į vienam lietuviui katalikui 
daug dirbo, rengėsi, platino i išgirsti.
bilietus, kad Nekalto Prasi-j Užtat paskutinį kartą drį- 
dėjimo Šv. Panelės Marijos stu kviesti kuo skaitlingiau- 
kongregacijos seseles trem- šiai suvažiuoti į Aušros Var 
tinęs kuo gražiausiai sutik- tų parapijos salę, ir pasiro- 
ti ir pasveikinti bankiete, dyti kuo gražiausiai Jau 
kuris įvyks rytoj, gegužės žinoma, kad visas pelnas ei- 
2-trą dieną, Aušros Vartų na viršminėtcs kongregaci- 
parapijos salėj, West Side, jos vienuolijos naudai. Tat 
lygiai 6-tą valandą vakare, parodykime savo lietuvišką 

Šios dvi seselės-vienuolės, nuoširdumą. Taip pat lau- 
kaip jau buvo pranešta per kiama visų tų, kurie pasi- 
spaudą, daug yra keliavu- žadėjo šiame bankiete tapti 
sios po įvairias šalis, ir pa
tyrė įvairių pergyvenimų, 
kuriuos susirinkusiems pa-

Labdarių linksmas 
vakaras

Rengiamas vakaras su pro 
grama ir šokiais sekmadie
nį, gegužės 2 d. Šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje, 32nd 
place ir Lituanica Avė. Pra- 
džia lygiai 7:30 v. vakare.

Programą išpildys north- 
saidiečių grupė, vadovaujant 
V. Rėkui. Bus perstatyta la
bai juokinga ir pamokinanti 
komedija ‘Mė’lės Eleksy
ras”. Taipgi primename, kad 
dalyvauja programoj ir gar
susis Baltramiejus su Ceci
lija, be to bus ir kitokių l 
margumynų; prof. Pocius į 
kaipo volus labdarių rėmė-1

amžinais ir garbės nariais; 
maloniai priimsime ir mažės 
nes aukas. Visi, kurie norės 
pasveikinti viešai, bus su
teikta proga kiekvienam.

Taigįi, baigdamas, dar kar
tą kreipiuos ir nuoširdžiai 
kviečiu Vargdienių Seserų 
Gildos, rengimo komisijos ir 
dvasios vado kun. J. Dam
brausko vardu, kad rytoj, 
gegužės 2-trą dieną, Aušros 
Vartų parapijos salė susi
lauktų kuo skaitlingiausio 
atsilankymo ir nuoširdžiau
sios paramos.

2 d., 1 vai. popiet, Hollywood 
j svetainėj, 2419 W. 43rd St.

Šv- Karo bonai bus pardavinė- 
Kazimiero Akad. Rėmėju 8 jami lnt vl(jtO8 VUi 
skyr. mėnesinis susirinkimas mį dalyvauti 
įvyks nedėlioj, geg. 2 d. pa- &
raprjos salėj, 2 vai. Malo- *
nėkite visos narės susirinkti
ir naujų atsivesti. E. A. . Simono Paukante (traugi- 

________ ja laikys mėnesinį susirin-
• (kimą sekmadienį’, gegužės 2

Lietuvių Keistučio Pašai- d., 12 vaL Chicagoa Lietuvių 
pos klubo mėnesinis susirin- Auditorijos svetainėj. Susi- 

įkimas įvyks sekm., gegužės rinkimas yra, svarbus, todėl

Lucija Pilipouytė-Zaikienė, Ateitininkų draugovės šokė
jų grupės mokytoja su savo šokėju, šj vakarą Šv. Kryžiaus 
par. salėje dalyvaują šokių, dainų ir vaidinimo programo
je. Kvjeęiami visų kolonijų lietuviai atvykti į šį vakarą.
Tikietaį tik 50c.

Padėka
Marąuette Park. — Šv. 

Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 8 skyriaus vajaus va
karienė pavyko.

Komisija dėkoja vakaro 
jas, žada dalyvauti su prog-' vedė jut- k.vn, A. Valančiui

kojo šie: kun, A. Baltutis J. Lileika, K. Simonaitis, A.
$5.00, Prosevičiai $5.00, S. Juršienas, Mažeikienė, B.
Mažonis $5.00, A. Vanagai- Siaustas, Josaitit», Purtokas,
tis $2.00. j Astrauskienė, Beržinskienė.

Po $1.00: J. Mikulėnas, U. Mareikienė, A. Macikie-
Atkočiūms, Ciesienas, Slipo-1 nė, V. Paukštis, B. King, F.
vič, L. šimutis, Kellienė Į Šnekutis, S.- Saučiūnienė.

i k J Ambros, S. Malas, Kalak, ! T „ „d- _ ! Ir uz smulkesnes aukasi Ziziene, E. Kodis, Dargiene,i . . ... _ „ „ . .) . _. ... . visiems aciu. P. MažonieneA. Sinevicius, M. Sakmėms,
T. Sydadas, J. Žalanda, Kun-
?ienė, A. Balnis, Nenarto- 
nis, M. Talakauskas, K. La- 
branavičius. U. Paulaitienė,

ramėliu. Nepamirškite, kad 
šis darbas yra brangus ir

kalbėtojams: kapelionui ku
nigui B. Urbai, kleb. kun. A.

WHOLESALE
C£t i .

• IQUOB 
ĮSTAIGA

X

labdaringas dedant visas par Baltučiui, ‘ ‘Draugo ’ red. L.; 
stangas baigti seneliams sta Šimučiui, seselei Evangelis- į 
tyti namą. tai už gražią programą, ku

rią vaikučiai išpildė, A. Dru
ttenytei už dainas.

.-a* \ - ■ ■ -< ** r
Dėkoja, visiems rėmėjams

Taigi kviečiame visus lie
tuvius dalyvauti šiame va
kare, paremti labdarių kil
nias pastangas, pasigrožėti 
gražia programa, linksmai 
praleisti laiką, smagiai pa
sišokti; ir tuo pačiu būdu 
paremsi te ir pagreitinsite 
senelių namo baigimo darbą. 

Komisija ir Vaidyba

ir valgių aukotojams: Pro- 
sevičiams, Atkočiūnams, Bro 
nislovui Benevi?, Baranaus
kienei.

Rinkliavoj svetainėje au-

Iflvetlojam. 
po vlsg 
Dhlcaco

KEMKI'l » 
SENĄ

' JBTtrvn , OHATTOĄ
* KAimat.
MUTUAL LIQUOR CO 

4707 So. Halsted St.
1>tafnna» RflTTEVARIt OOI4

/

Susirinkhr
Marąuette Park.

kiekvienas narys ir narė pri
valo, būtinai pribūti, nes tu
rime svarinu reikalų svars
tymui kaa link draugijos 
auksinio jubiliejaus. Kurie 
nariai pasilikę su mokes
čiais, būtinai turi apsimo
kėti šiame susirinkime.

P. K., sekt

Jei tūri seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

ROSELANDO NAU JOJI KOPLYČIA

LACHAWICZ LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 
10756 South Michigan Avė. į

VISAI NRtliA, PUOŠNI, MODERNIŠKA UI ERDVI — JCSC PATOGUMUT 
ĮTAISYTA KOPLYČIA!

LACHĄVięiŲ ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

★ Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
★ LachaviČių asmeniškas balsamavimas yra artistiškas ir puikus.
★ Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose
★ Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus.
★ “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ.

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —
10756 S. Michigan Avė. 2314 West 23rd Place
____TeL: PULLMAN 1270___________ . Tek: CANAL 2515

NOTARY PUBLIC AMBULANSO PATARNAVIMAS

PE^ER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meaiški, Vertingi [" • x ..... .
PAMINKLAI

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

UZOLEJAI
ŽENKLAI

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PlASIRflMSIMUB'*
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Pasitikėjimo
Mumis

Si Firma Virt 50 Metų

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė;

, VENETIAN 
MONUMENT COMūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Gfcand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

PASKOLOS
DAROMOS

4NT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak
Road

Telefonu:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius '

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja, 
i PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PERSONAL4ZED MEMORIALS AT NO ADDIT1ONAL GOST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

VVorknianship and Materials Unexeiled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE o)

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commėrce

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCB Dianą Ir Naktį

4066*07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARD8 “I7A1-1742
4832-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad If Ketvirtad. vak. 

U ntotita WOBfl (1390). ta Povilu šaltlraleru.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubUc 4298
VĄLANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Sežtad. ir,Sekm. 9-6 vai.

NAMAI
Chicagoa
Lietuvių
luBMlOeVVl^|
Direktorių

AMBULANCB
Patarnavimas

Dienų ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčiai 

Visose Miesto 
Dalyse.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės i - * •
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicogo
Telefonas Grovehill 0142

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

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET TARDS 07S-

MAŽEIKA
8819 UTUANICA AVB

EVANAUSKAS
Pfconee VAROS USMI

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2814 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 127. 
Pfcene CANAL 2618

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ.

i. „n. i r i . i, ..
PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE

I. LIULEVICIUS
80. CALIFORNIA A<H.

TAROS

LAPAYETTE 88J1

P. J. RIDIKAS
88M SOk HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

¥AWW 1419



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, geg. 1 d., 1943

ATYDA !! PIRMUTINIS METŲ PIKNIKAS
Įvyksta Visu Lietuviu Mėgiamame Vytauto Darže! Sekmadieni, Gegužės (May) 9ts dieną, 1943metais!

RENGIAMAS - VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS. ROSELAND. ILLINOIS.
U*' t . •

MOTINŲ DIENOJ pagerbsim Chicagos ir apylinkės motinas, 
ypatingai kareivių motinas su tam tikru programų, kad 
sopulingas motinų širdis sutvirtinti, — Susirinkusieji bus 
vaišinami keptais jaučiais, lietuvišku kugeliu ir skaniais

gėrimais. Gera muzika ir {vairūs žaislai visus linksmins. 
Įžangos tikietas tiktai dešimts centų (10c) su laimėjimu 
šimtas penkiasdešimts dolerių ($150.00) Dėdės Šamo Rara 
Bonais! Pasinaudokite proga!

Dovanos padalintos sekančiai:
$50.00, $25.00, $25.00, $25.00, $25.00.

Visus nuoširdžiai kviečia,
KUN. J. PAŠKAUSKAS IR KOMITETAS

VĖJAS SUŽALOJO CLEVELAND NAMUSRound steak punktų vertė pakilo, o 
šonkaulių nukrito

Kainų administracija iš 
Washington, pereitą penkta
dienį, pranešė, kad dėl kai 
kurio maisto yra pakeista 
punktų vertė.

Dėl kai kurių maisto da
lykų punktų vertė mažai bu
vo pakeista.

Didesni pakeitimai palietė 
šį maistą:

1. Bouillon kubai, mėsos 
koncentratai ir extraktai 
yra išimami iš racionavimo 
taisyklių.

2. Kad nukreipti žmonių 
apetitą nuo round steak ir 
center pork chops prie kitų 
valgių, buvo vienas punktas 
numuštas dėl kiekvieno sva
ro pork spareribs, hocks, 
knuckles ir įvairių mėsų 
(įskaitant brains, sweet 
breads ir t. t.). Bet beef 
liver paliko šešius punktus 
ir dėl veal liver paliko aš-

PATRAUKTAS TEISMAN
Thomas Bartell, 26 metų 

amžiaus, 3204 Washington 
boulevard, patrauktas atsa
komybėn už tai, kad jis pe
reitą savaitę mušė savo 20 
mėnesių dukterį ir jo duktė 
po to mušimo mirė.-

tuonis punktus svarui. 
Shank ir ham, ar ji būtų pa
ruošta valgyti ar šviežia, 
buvo numušta vienu punk
tu. \. x '

Nauji pertvarkymai dėl 
maisto punktų vertės įsiga
lioja nuo gegužės 2 dienos, 
rytoj.

Laivyno nuostolių 
sąrašas •

Washington, D. C. — Ba
landžio 29 dieną Navy pra
nešė, jog trys jūrininkai žu
vo ir penki dingo. Dingusių
jų tarpe yra vienas chica- 
gietis.

| Nuo, 1941 metų, gruodžio 
7 d. iki 1943 m. balandžio 
29 dienos navy, marine 
corps ir coast guard nuosto- 

i|įų sąraše turi 24,880 jūri- 
ininkus. Iš jų 7,175 mirė, 
4,664-sužeisti ir 13,041 din
gę.

Trys vyrai priėmė 4 
Sakramentus per 24 
valandas

Seiman Field, La. — Trys 
vyrai, / esantieji Seiman 
Field, per 24 valandas kiek
vienas iš jų priėmė krikšto, 
atgailos, eucharistijos ir su
tvirtinimo sakramentą. Vy
rai, kurie priėmė po keturis 
sakramentus, vadinasi: lieu
tenant Arthur Westbrook, 
aviacijos kadetas Bruce R. 
Curry, ir pvt. Forrest J. 
Denny. Krikšto ir atgailos 
sakramentas minimiems as
menims buvo suteikta su 
sąlyga.

“Draugas” Acme photo

Audros vėjas palietė Cleveland ir sužalojo namus, karo 
fabrikus, nutraukė šviesą ir sustabdė gatvėkarių patar
navimą kai kuriose apylinkėse. Už miesto keletas asmenų 
žuvo nuo audros.

Filmore stoties policija, 
pereitą ketvirtadienį, areš
tavo penkis jaunuolius, ku
rie kaltinami plėšikavime.t

(“Draupaa” Acme teleunotoi 
Minnesota’as gubernato

rius Harold E. Stassen su 
žmona ir sūnumi. Jis atsisa
kė nuo gubernatoriaus pa
reigų ir įstojo į navy, kaipo
lieutenant commander.

Neteko mokytoju
Apie 65,000 daugiau mo

kyklų mokytojų, negu nor
maliais metais, per pasta
ruosius 12 mėnesių paliko 
savo profesiją ir nuėjo dirb
ti kitų darbų. .

VI ivseimą is
ugnies

Elmer Gravitter, 35 metų 
amžiaus, pereito ketvirta
dienio vakare, išgelbėjo sa
vo žmoną, Adeline, 29 metų, 
ir dukterį, Lavcnne, 10 me
tų amžiaus, iš degančio na
mo, Belvidere road, Wauke- 
gan.

Gravitter savo žmoną ir 
dukterį nuleido per langą iš 
antro aukšto, o paskui pats 
iššoko. Visi trys gydosi li
goninėje dėl susižeidimo.

Japonų kerštas nežino ribų
JAPONAI NUŽUDĖ 3 KUNIGUS, KAD JIE SUTEIKĖ 
PAGALBĄ KINIJOJE AMERIKOS LAKŪNAMS, 
KURIE BOMBARDAVO TOKIO

Kita NAUJANYBE buvo Pridėta!

Mirtis sulaikė traukinį 
dvi valandas

South Shore Line keleivi
nis traukinys, pereitą penk
tadienį, pavėlavo daugiau 
kaip dvi valandas. Trauki
nys susidūrė su troku Ham- 
mond-Gary linijoje. Policija 
atsisakė leisti ištraukti la
voną iš troko griuvėsių kol 
neatvyko , Dr. J. Robert 
Doty, Lake County coroner; 
jis atvyko po vienos valan
dos ir 55 minučių.

Traukinys važiavo iš Chi- 
cagos į South Bend.

. M

Obolių "Medus" Dabar 

Apsaugo Old Gold Sviehimg
BE PERMAINŲ SKONYJE

*» Obuolių konsentratas bu
vo išvystytas, kuria yra 
“natūralūs” apsaugojime 
šviežumo puikių tabakų. 
Mes vadinam tą obuolių 
“medus”—ir mes varto
jam jj dabar {merkimui

puikaus Old Gold miši
nio. Prašykite dėl Old 
Gold šiandien. Jūs gausit 
tą pati gardumo skonį— 
tas pačias puikias taba
kas—bet dabar, šviežu
mas yra apsaugotas.

Old Gold
M.MUAVSIA 
.... NIKOTINO
mažiausia

OKRKI.IC 
KKZINANritr 
TARK IR KRmiNS

lutS b«taiv.. '• . nepra-tMMiArmu T vimH- vwijane<u realu — pada- Tto* dėl Rnulrr. Illffrat.

R. Kryžius paieško 
Igno Verbylos

Amerikos Raudonas Kry
žius paieško Igno Verbylos. 
Jis pirmiau gyveno šiuo ad
resu:'2342 West 23rd Place, 
Chicago, UI.

Jei kas žinote kur gyve
na Ignas Verbyla, Amerikos 
Raudonas Kryžius prašo 
pranešti jo gyvenamąją vie
tą, arba pats Ignas Verbyla 
tesikreipia šiuo adresu: A- 
merikos R. Kryžius, 616 Mi- 
chigan avė., -Chicago, III. Te
lefono numeris: Wabash 
7850.

Pirkit Daugiau Karo Bonų Dabar 1

TIE PATYS TABAKAI — PRI8KAITANT LATAKIA

Remkite visus tuos Žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge”-.......... r

Tūkstančiai kiniečių hero
jų, tremtinis vokietis gydy
tojas ir trys kunigai buvo 
japonų negailestingai nužu
dyti už tai, kad jie pagelbė
jo Amerikos lakūnams, ku
rie bombardavo Tokio mies
tą. Apie tai praneša kunigas 
Vincent E. Smith, C. M., iš 
Chicago, kuris matė japonų 
žiaurumus. t .

Kunigas Smith keletą- me
tu gyveno Kiangsi provinci
joje, kur keletas Amerikos 
lakūnų nusileido.

Tėvas Smith sako; jog 
vietos gyventojai amerikie
čius lakūnus laikė herojais. 
Kinijos valdžia pasiėmė vi
są atsakomybę už lakūnų 
saugumą ir jų - išlaikymą. 
Bet netrukus po td,f kai la
kūnai buvo pakelyje į 
Chungking, japonai puolė 
ant beginklės Kiangsi pro
vincijos.

JAPONAI NUŽUDĖ 
DAUG KINIEČIŲ

Kunigas Smith sako, jog 
jis ir kiti kunigai, įskaitant 
vyskupą Charles Quinn, išI
Los Angeles, ir penkios vie
nuolės tuojau persikėlė ne
toli savo misijos Yukiang’ė. 
Japonai užmušė visus kinie
čius, kurie atsisakė suteikti 
informacijas apie Amerikos 
lakūnus ir kitus, k u r i e ty
čia melavo, kad pagelbėjus 
amerikiečiams.

Toliau kunigas Smith pra
neša, kad japonai už milijo
ną dolerių sunaikino bažny
čių, mokyklų ir ligoninių.

Japonai ėjo per kalną ir už
mušė tremtinį vokietį gydy
toją, kuris pagelbėjo vie
nam sužeistam Amerikos la
kūnui, jo petys buvo sužeis
tas.

NUŽUDĖ TRIS KUNIGUSĮ

Po dviejų mėnesių vėliau 
japonai užpuolė tris kuni
gus, italą, prancūzą ir ki
nietį, ir juos nužudė jų mi
sijoje, taip pat buvo nužu
dyta 20 kiniečių karo naš
laičių, kuriuos kunigai glo
bojo.

Kunigas Smith pareiškė, 
jog jis ir jo draugai gyveno 
daugiau kaip du mėnesius 
šiaudiniame namelyje ir per 
dieną, gaudavo dvi lėkštes 
ryžių ir keletą daržovių. Ir 
taip gyveno kol galėjo sau
giai grįžti į kaimą. ,

Kaip atismenate, ameri
kiečiai lakūnai Tokio miestą 
bombardavo 1942 m., ba
landžio 18 dieną.

X Juozas M&tukaitis, dar
buotojas Cicero draugijose, 
ypatingai Labdarių Sąjun
goje, šiomis dienomis dirb
tuvėje sužeistas. Gydosi na
mie.

• V.
X Kun. J. JuseviČIus, O- 

maha, Nebr., lietuvių para
pijos klebonas, šiomis die
nomis vieši Chicagoj. Buvo 
atlankęs ir “Draugo” redak
ciją. Iš čia svečias vyksta į 
Detroit, Mich.

X Ateitininkų draugovė šį 
vakarą, 7 valandą, šv. Kry
žiaus parapijos salėj duos la
bai gražią programą'iš dai
nų, vaidinimo ir tautinių šo
kių. Visas pelnas skiriamas 
kelionės lėšoms į Philadel- ( 
phia, Pa., kur gegužės 9 d. 
National Folks Festival A- 
teitininkų baletas atstovaus 
lietuvius. Visi prašomi pa- • 
remti šį vakarą.

Ona Piežienė, visų chica- 
giečių gerai žinoma ir mė
giama solistė, gegužės 1 d.
7 v. v. Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje dainuos Ateitinin
kų draugovės rengiamame

įsigalioja raudonos 
sfampos

Sekmadienį, gegužės 2 d., 
įsigalioja F serijos raudo
nos stampos.

Gegužės 9 dieną įsigalio
ja G serijos raudonos stam- 
PO|.

Gegužės 16 dieną įsigalio
ja H serijos raudonos stam
pos.

SKELBKITĖ8 DRAUGE

Ona Pleža

vakare. Draugovės valdyba 
yra dėkinga O. Piežienel už 
išmokymą draugovės chorą 
dainuoti keturiais balsais 
šias gražias dainas — “Miš
kų gėlė” ir “Karvelėli mėly
nasis”.

X Mutual Federalės Ben
drovės, 2202 W. Cerauak Rd., 
sekretorius Ben. J.J&azanaus 
kas pareiškė, kad bendrovė 
smarkiai auga kapitalu, daug 
paskolų padarė, ypač daug 
karo bonų išpardavė. Ben. 
J. Kazanauskas taip pat da
lyvaus geg. 2 d. Aušros Var
tų par&p. salėj, seserų sutik
tuvėse.

į* y*




