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žaibinės sąjungininkų ofensyvos
Vadovybė praneša, kad vienur 
ir kitur gatvėse įvyko aršios kovos

t *■' : ' f *SĄJUNG. VADOVYBĖ 3. Afrikoj, geg. 7. — Amerikiečių ir britu kariuomenės šiandie paėmė Bizerte ir Tu- nis bazes Tunisijoje, paskelbė vyriausioji vadovybė.
Tas įvyko po dviejų parų sąjungininkų žaibinės ofensyvos prieš ašį.
Vienur ir kitur gatvėse įvyko aršios kovos, nes ašies jėgos atkakliai p/iešinosL
Amerikiečių ir prancūzu kariuomenės įsiveržė Bizerte miestan po 9 mailių šiandie nužygiavimo. Britai su Tu- nis miestu tai atliko 14 mailių tolį pražygiavę.
Šiandie rytą amerikiečiai ir britai buvo pasiekę mies- tų apylinkes.Tunis yra Tunisijos sostinė.

S Ą J U N G. VADOVYBE kų laivų ir lėktuvų apsiaus- 
Š. Afrikoj, geg. 7.—Bizerte! tos ir daužomos.
ir Tunis frontuose, Tunisi- 
joj, eina lemiamosios sąjun
gininkų kovos su ašies jėgo
mis, skelbia vadovybė.

, Amerikiečiai su prancū- 
’zais jau įsiveržė j Bizerte 
bazės apylinkes. Britai gi 
yra jau Tunis apylinkėse.

Vieni ir kiti įsilaužė į a- 
šies įsitvirtinimų vidų. Eina 
smarkios kovos. Sąjunginin
kams tenka daug ašies ne- 
laisvių.

Laukiama sąjungin inkų 
įsiveržimo į tų bazių mies

tus. Kas valanda tas gali
įvykti.

Iš ašies jėgų atimtas viso
kis atsparumas. Priešas sta
čiai spaudžiamas prie jūros 
pakraščių. Nėra kur jam pa
bėgti. Nėra nė progos. Nes 
visos pakrantės sąjunginin-

Anot vadovybės, priešo 
pozicijos paskui pozicijas 
trupinamos, priešinim a s i s 
trempiamas. Stačiai žaibinis 
sąjungininkų prieš ašį užsi
mojimas.

Reikia tikėtis, kad Hitle
ris greit gaus iš Afrikos ži
nių, kurios sukrės jį patį ir 
visus nacius, užsimojusius 
pavergti Europą ir kitas pa
saulio dalis.

Sąjungininkų narsiajai ka 
riuomenei žygiuoti išveda 
kelius narsieji lakūnai, ku-
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..."and that government of 
the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln

Chicago, Illinois, Šeštadienis,’ Gegužės (May) 8 d., 1943 ra.
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Didugao ACUU- puuuo

Navy balionas pastebėjo vyrus, kurių prekinis laivas buvo sutorpeduotas U. S. rytų 
pakrantėje, balandžio mėnesį? Vienuolika iš sigelbėjusių vyrų smarkiai dirba, kad pri- 
pūtus life raft, kuris buvo numestas iš balio no. Vyrai buvo išgelbėti pakrančių sargy
binio lėktuvo.

Cicero lietuvis gavo 
aukšta pažymėjimą

CHICAGO, geg. 7. —Jau
nas Cicero lietuvis, Įeit, Vik
toras Yuška, 1801 S. 50th 
avė., šiomis dienomis apdo
vanotas aukštuoju požymiu 
— ‘ ‘Distinguished F1 y i n g 
Cross.”

Lt. Yuška gavo požymį už
didvyrišką aukojimąsi išve-

ne bombomis .sgnauja ašies ,r
pozicijas. er t jos Sr*uv^' reįkmenįg pgr Qwen Stanley
sius šliaužia sąjungininkų’, , « •. , . . „ ... . kalnus, N. Gvinėjoj,tankai ir eina šarvuotoji m-
lanterija.

Daugiau ašies lėktuvų nu
mušta ir laivų nuskandinta.

Naciai blokuoja Švedijos pakrantes; 
švedai šaukias U. S., brito paramos
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XSTALIN iškelia 
KALTINIMUS PRIEŠ 
LENKUS IR KITUS

I
MASKVA, geg. 7.—Stali

no vyriausybė paskelbė ilgą 
pareiškimą. Iškelia kaltini
mus lenkams, kurie užsiima 
šnipinėjimais Sov. Rusijoje

* savo ir sąjungininkų naudai.
Šnipinėjimais kaltina dau

giausia Sikorskio vyriausy
bę. Pažymi, kad eilė lenkų 
šnipų suimta, kurie viską 
išpažinę. Vieni jų ištremti 
iš Rusijos, kiti nuteisti ka
lėti.

* Darbininką farmoms 
bus pakankama

< ' "'i *

WASHINGTON, geg. 7.— 
Chester C. Davis, maisto ad 
ministratorius, tvirtina, kad 
šiemet farmose derliaus su 
dorojimui darbininkų bur 
pakankama.

Bet karo gąmybos boarcį-

Japonai giriasi 
pasirengę veikti

LONDONAS, geg. 7. —
Japonijos premjeros Tojo 
atlankė Filipinų salas patir
ti ten karines ir administra- 
tyvines sąlygas ir pasitarti
su japonais ir filipiniečiais

7.—Kinų kam vadovybė pra- vadais ir virįininkaL8. 
neša, kad apie 8,000 japonų MmUoje premjeras kąlbė-

Japoną veiksmai 
centrinėj Kinijoj

CHUNGKING, Kinija, geg.

sukėlė naują ofensyvą prieš 
kinų pozicijas Hupeh Hunan 
provincijų pasieny, centra- 
linėj Kinijoj.

Visoj minėtoj srity prasi
dėjo kovos. Anot apturimų 
pranešimų, japonai šioje 
ofensyvoje plačiai vartoja 
ir oro jėgas.

Taihang kalnuose, šiaurių 
link nuo Geltonosios upės, 
anot pranešimų, kinai atkak 
liai ginasi! Bet vietomis ki
nų atsparumas mažėja ir kai 
kurios pozicijos jau ima tru
pėti. Prieš gaueingesnį prie
šą kinai negali atsilaikyti.

as praneša, kad artimoj atei 
ty įvairių daiktų įsigijimas 
civiliniams bus dar daugiau 
umažintas gal net iki 20

nuošimčių.

jo tūkstančiams filipiniečių. 
Jo kalba buvo transliuojama 
per radiją ir buvo girdima 
čia, New Yorke ir kituose 
miestuose.

Tojo pareiškė, kad japonų 
kariuomenė okupavusi visas 
strategines sritis rytinėj 
Azijoj, Pacifike ir Indijos 
vandenyne. Ir dabar, girdi, 
japonai pilnai pasirengę 
smogti "mirtiną smūgį/’’ są
jungininkams.

Tojo be kita filipiniečiam* 
žadėjo pripažinti nepriklau
somybę, kaip tik salos pasi
tvarkysiančios kooperuoti 
su Japonija. Tada, anot Jo, 
iškilsią nauji Filipinai nau
joje Azijoje.

Remkitc visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi "Drau
ge”.

LONDONAS, geg. 7. — 
Čia prasideda švedų konfe
rencija su Britanija ir Ame
rika Švedijos likimo klausi
mu.

Britanija ir Amerika pa
geidauja, ,kad Švedija visu 
karo metu būtų neutrali. Bet 
Švedija gyvena sunkiuosius 
laikus. Vokiečiai jau kelintas 
mėnesis blokuoja Švedijos 
vakarines pakrantes—nelei
džia iš niekur įvežti nė kokių 
prekių, kurių švedai labai 
reikalingi.

Švedija kovoja prieš vo
kiečių blokadą. Turi su Ber
lynu pasitarimus ir tikisi, 
kad blokada bus nuimta. 
Kai tas įvyks, Švedija pagei
dautų iš Britanijos ir Ame
rikos sau paramos.

Vokietija dar nesenai Šve
dijos pakrantes blokuoju 
bet švedai jau kariai tai at
jaučia. Pav., skūrų importo 
iš Argentinos sulaikymas 
švedus privertė apavus raci- 
jonuoti. Pusantrų metų lai
kotarpiui tik vieną apavų 
porą kiekvienas asmuo gali 
įsigyti. Ir apavų taisymas 
suvaržytas. Daug kas švedų 
griebiasi avėti klumpes.

Nors švedai blokados ir 
sunkiųjų laikų tikėdamies 
ekonomiškai pasitvarkė, bet 
maisto produktų trūkumas 
jau sunkina švedams buitįi. 
Maisto produktų vartojimas 
mažinamas ir gyvenimo sta 
darias, palyginus su kitomis 
demokratinėmis šalimis nuo
lat mažėja.

Kadangi Švedijos neutra- 
lybė sąjungininkams yra

1 **•

Serbai patrijotai smarkiai bruzda; 
žudo savuosius išdavikus ir nacius

LONDONAS (ONA), — Gauta žinių, kad Pozare-
Serbai patrijotai ne vien ne- vac geležinkelių sankryže, 
duoda ramybės vokiečiams rytinėj Serbijoj, serbai pat-
okupantams pareigūnams ir 
išdavikams serbams, kurie 
sėbnaujasi s.u vokiečiais, bet 
juos dar šaudo, kaipo di
džiausius krašto priešus.

sviarbus dalykas, tad, rasi, 
Britanija ir Amerika sutiks 
duoti švedams reikalingą 
paramą, kaip greit blokada 
bus nutraukta.

Apie 8,300,000 vyrą 
yra karo tarnyboje

WASHINGTON, geg. 7.— 
Paul V. McNutt, karo vyrų 
jėgos komisijos pirmininkas, 
pareiškia, kad šiandie J. A. 
Valstybių karo tarnyboje 
yra apie 8,300,000 vyrų, įė- 
mus karininkus.

McNutt tai pareiškė kon
greso žemesniųjų rūmų ka
rinių reikalų komitetui.

Anot McNutt, šių metų 
gale k"aro tarnyboje turėsią 
būti 10,700,000 Vyrų.

KARO EIGA
AFRIKA___

Tunisijoje sąjunginin k a I 
baigia savo žygius prieš 
ašį. Paimtos ašies okupuo
jamos Bizerte ir Tunis ba
zės.
RUSIJA —

Vakariniam Kaukaze vo
kiečių jėgas rusai perskėlė 
{ dvi dalis. Numatomas No 
vorossiisko atsiėmimas. 
KINIJA —

Centrinėj Kinijoj japonai 
yra ofensyvoje prieš kinus. 
Kinai pripažįsta, kad jie ten 
neturi reikiamo atsparumo 
prieš gausingą priešą.

RUSAI PERSKĖLĖ 
VOKIEČIŲ JĖGAS

MASKVA, geg. 7. —Sov. 
vadovybė praneša, kad vaka 
riniam Kaukaze rusai kyliu 
įsiveržė tarp vokiečių ir ru
munų jėgų ir tuo būdu anas 
perkirto—perskėlė į dvi gnu 
peš.

Tas įvyko Novorossiisko 
fronte, kur rusai vykdo sėk
mingą ofensyvą prieš vokie
čius, kad atsiimti tą miestą 
ir uostą. 4.

48 valandą savaitės 
darbas svarstomas

WASHINGTON, geg. 7.— 
Karo vyrų jėgos komisijos 
nariai iškelia aikštėn, kad 
vyksta svarstymai 48 valan
dų savaitės darbą praplėsti 
visam krašte, kadangi arti
moj ateity karo pramonėms 
nepakaks darbininkų.

Komisija tikisi karo pra
monėms gauti milijonus mo
terų.

Iš 44 lik 13 jūreiviu 
išvaduota

NEW YORK, geg. 7. — 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad vasario mėnesį 
šiauriniam Atlante sutorpe- 
duotas ir nuskandintas vi
dutinio didumo U. S. preki
nis laivas.

Iš laivo įgulos 44 jūrinin
kų tik 13 išvaduota ir pris
tatyta New Yorkan.

Japonai laukią 
invazijos Europoje

LONDONAS, geg. 7—Iš 
Berlyno per radiją tvirtina
ma, kad japonai, girdi, lau
kią sąjungininkų invazijos 
Europoje. Sako, kai tik tas 
įvyksią, tada japonai šukei 
šią generalinę ofensyvą Azi
jos Rytuose, o gal dar ir Pa-’ 
cifike.

WASHINGTON. — Spau
dos konferencijoje prez. Roc 
seveltas pareiškė, kad an
gliakasiai nestreikuos prieš 
vyriausybę.

r * 1
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rijotai tomis dienomis nušo
vė du policijos prefektus Ir 
keletą vokiečių pareigūnų. 
Be to sunaikino valdiškus 
namus su archyvais ir su
griovė einančio į Padunojį 
geležinkelio kelis tiltus.

Vokiečiai per radiją pas
kelbė, kad tai serbų “gau
jai” vadovavę du studentai 
serbai iš Belgrado universi
teto. Sako, vienas studentas 
vietoje nušautas, kitas suim 
tas.

Toks prieš nacius okupan
tus nusistatymas yra visuo
se vokiečių okupuotuose kra 
štuose. Prieš nacių vykdomą 
terorą organizuoti patrijo
tai tokiu pat būdu atsimoka. 
Anot posakio, kas kardu ko
voja, tas nuo kardo ir žūsta.

Peikia tvarkę japoną 
stovyklose

WASHINGTON, geg. 7.— 
Senatorius Robertson (resp. 
iš Wyo.) vakar senate iškė
lė aikštėn, kad Heart Moun- 
tain (Wyo.) stovykloje, kur 
internuota apie 10,000 japo
nų, nevykdomas maisto ra- 
cijonavimas. Anot senator 
riaus, stovykloje rasta raci- 
jonuojamų ir neracijonuoja- 
mų maisto produktų krovi
niai, kurių gali pakakti net 
trejiems metams ten japo
nus maitinti. Be to, šioje ir 
kitose internuotų japonų 
stovyklose sąlygos taip vy
stosi, kad artimiausiuoju 
laiku gali suirti visokia ten 
kontrolė.

Senatorius reikalauja, kad 
stovyklų civilinė kontrolė 
būtų pavesta armijos kontro 
lei, kad maisto produktai 
japonams būtų racijon,įjoja
mi ir kad neištikimieji Ame
rikai japonai būtų atskirti 
nuo ištikimųjų.

Senato specialus komite
tas tyrinėjo tas stovyklas ir 
rekomendavo, kad jose būtų 
įvesta karinė tvarka. Prie
šingai gi galima sulaukti 
nesmagumų.

Prezidento kalba 
išleisto knygelėje

WASHINGTON, geg. 7.— 
Vidaus reikalų departamen
tas paskelbė, kad prez. Roo- 
sevelto sakyta kalba per ra
diją anglies kasyklų ir an
gliakasių klausimu atspau- 
dinta knygelėje.

Knygelės bus išdalintos 
angliakasiums.

» J
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Pagerbs
KAS GIRDEI WAUKEGANE

motinas
Gegužės 9 d. Nekalto Pra

sidėjimo Panelės šv. Drau-

| tuvių Auditorijoj. Publikos 
dalyvavo skaitlingai. { pa- 
gelbą buvo atvykęs ŠV. Pet
ro choras iš Kenosha, Wis.

gija, pagarbai gyvų ir mi- Jungtiniams chorams vado
rusių motinų “in corpore” 
eis išklausyti šv. Mišių ir 
priimti šv. Komuniją devin
tą valandą. Gi 1 valandą 
Lietuvių Auditorijoj turės 
arbatėlę ir įvairią progra
mą, pritaikytą Motinų Die
nai.

Pirmininkė Alicija Vaite- 
kunaitė kviečia visas nares 
ateiti ir atsivesti savo mo
tinėles. Komisiją sudaro: 
Grasilda Litvinaitė, Bernice 
Mickus, M. Ašmiutė, Kristi
na Raudonis, Florencija 
Sutkaitė, Genovaitė šidlaus- 
kiutė ir Alena Jonaičiutė. 

Sėkmingas koncertas

Šv. Baltramiejaus parapi
jos choras turėjo metinį 
koncertą gegužės 2 d., Lie-

vavo vargoninkai Stasys Žy
lius ir Pranas Bujanauskas.

Buvo malonu pasiklausy
ti gražių dainelių.
Operetė “Vestuvės”

Bus atvaidinta šį sekma
dienį, geg. 9 d., Lietuvių 
Auditorijoj, pastangomis A- 
merikos Lietuvių Piliečių 
Klubo. Vaidins Waukegano 
Lietuvių Moterų choras. 
Kviečiami visi atsilankyti ir 
pasidžiaugti lietuviška “ve- 
sele”. Įžanga visai maža. 
Atšiprašau '

Kad negalėjau pareitas 
porą savaičių parašyti ką iš 
savo kolonijos. Ir mane ka
ras šiek-tiek palietė, Gal, 
kiek dalykai palengvės ir 
ateityje atsilyginsiu.

Enrikas

GAL BOT NACIŲ PASLAPTINGAS GINKLAS

AUluc VUULO

15 METŲ LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRUOMENEI 
BRAZILIJOJE

(LKFSB) Šiais metais L. Ji seniausia amžiumi ir tur 
R. Kat. Šv. Juozapo bendruo tingiausia 
menei Brazilijoje sueina 15 
metų. Jaunoj Brazilijos ne

nuveiktais dar
bais. Ji buvo suorganizuota 
1928 m. rugsėjo mėn. kun. 

tuvių kolonijoje tai jau ne- j Jeronimo Valaičio pastango- 
mažas jubiliejus. Tai vienin- mis. Tai buvo pirmas lietu-

druomenės choras yra gau
sus ir muzikališkai gerai pa
ruoštas. Birželio pabaigoje 
ar liepos pradžioje suruofi 
turiningą religinį koncertą.,

DR. VAITUSH, OPT.
LIETI’VU

WISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Kenoshos Kronika Stanislovas Seianas ir Jad

vyga Gužauskaitė.
Ryt dieną po sumos Šv. 

Petro ir Šv. Onos dr-jos lai
kys susirinkimus. „ ‘

Po trumpos ligos pasimi
rė Kotrina Venckūnienė 70 
metų. - Priklausė prie Apaš- 
talystės Maldos ir Gyvojo 
Rož. dr-jų. Palaidota iš Šv. 
Petro parapijos bažnyčios 
gegužės 7 d. Šv. Jurgio kar
pinėse. Patarnavo graborius 
N. P. Mischler, kuris yra 
mūsų geras prietelis.

Mūsų klebonas kun. Pr. 
Skrodenis, MIC., Moterystės 
Sakramentą suteikė pereitą 
savaitę klebonijoj, Nicholas 
Saula ir Agnės Drukten.

1 Yra pasklidęs gAndas, jog Hitleris turi paslaptingą gink
lą, tai- yra naują didelę Bertha, kuri 1918 metais bombar
davo Paryžių, šis paveikslas gautas iš Švedijos. Viršuje 
matosi Adm. Gen. Wilhelm Jlarshall apžiūrint Bertha 
prie kanalo pakrantės'. Žemai rodoma patrankos veikimas.

svečius iš Waukegan, UI., ir 
Racine, Wis., ir Milwaukee, 
Wis,

Pb koncerno bjrė šokiai ir 
užkandis:' Vi$t& 51 St; V 7th
Avė. i- *

Kitą sekmadienį šv. Mišių 
tarnautojų motinos rengia 
vakarienę. Bus leidžiama $25 

Parapijos choras rengia ^ar Bęnd, kurį aukoja ge- 
trečią koncertą ryt, gegužės, raširdis ir dosnus aukotojas 
9 d. Pradžia bus 4 valandą Vincas Karčiauskas ir $5.00 
popiet. Tikietai ,iš ąnksto pinigais. Tikietai į vakarie- 
50c., o prie durų bus 60c. n? 50c./yKi ,^vįečiami atsi- 
Koncertas susidės iš dviejų * lankyti. Visas pelnas eis nu- 
chorų, Šv. Baltramiejaus pa-; pirkimui vaikučiams kamžų

svečiai iš Chicago'; Marijonų 
provincijolas kun. dr. Kaz. 
Rėklaitis, MIC., Jonas Jan- 
čius, MIC., Ignas Albavičius 
ir Petras Gasiūnas. Paviešė
ję pas kleboną sugrįžo na
mo žadėdami vėl prie progos 
atsilankyti. ,

tėlė lietuvių organizacija, 
kuri per visą tą laikotarpį 
nesuklupo ir nesusilikvidavo.

Lietuvio menininko
pasisekimai
Argentinoje^

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas Argentinoje praneša, 
kad tenai susilaukė gražaus 
pasisekimo Jonas Rimša, sū
nus žinomo Lietuvos skulp
toriaus Petro Rimšos. Jonas 
Rimša,' ' ilgą laiką Argenti
noje tohulindamasis mene 
srityje, visoje eilėje konkur
sų laimėjo keletą pirmų pre
mijų. Dabar tasai lietuvis 
dailininkas neseniai pakvies
tas piešti prezidento žmo
nos, ponios Castillo portre
tą. Jonas Rimša vietinėje 
spaudoje ir reprezentacijose 
mėgsta pabrėžti savo lietu
višką kilmę.

vis kunigas laisvu noru at
vykęs Brazilijon aptarnauti 
lietuvių katalikų dvasinius 
reikalus, bet dėl nestiprios 
sveikatos po poros darbo 
metų turėjo grįžti į Lietu
vą. Aplink bendruomenę su
sibūrę lietuviai ėmė statytis 
bažnyčią ir 1936 m. vasario 
16 d. iškilmingai buvo pa
šventinta Sao Paulo mieste, 
Brazilijoje pirmoji lietuvių 
katalikų bažnyčia visoje Pie 
tų Amerikoje. Praėjusiais 
metais tėvai marijonai pa
statė antrą lietuvių katali
kų bažnyčią P. Amerikoje 
Argentinoje. Lietuvių kata
likų Šv. Juozapo bendruo
menės reikalai eina sena va
ga ir atrodo, kad kokių nors 
netikėtinumų neįvyks. Ben-

i*tų praktikavimas -y 
garanuvimas < '

Optometrieally Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystų ir toliregystų. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas m elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*.

Kreivos akys atitaisomos. -f
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų • Na-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttafa*-

4712 South Ashland Ay.
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyr*’ 4 priežas
ties spalvų neregėjūno — (color 
bllndness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

LIETUVIAI DAKTAnAI

Praeitą sekmadienį, kun 
Antanas Ignotas, MIC., pa
krikštijo Jean Alice Kressel, 
dukrelę Joseph Kressel ir E 
Ienos Judekis. Krikšto tė
vais buvo Frank Judeikis ir 
Lydija Judeikis; Carol Jean 
Donovan, dukrelę John Do- 
novan ir Palmieros Gužaus- 
kaitės. Krikšto tėvais buvo

rapijos choro iš Wa.r.kegan, 
III., ir mūsų. Bus ir solistų. 
Dainuos pagarsėjus mūsų 
dain. Genovaitė Kleviekai! ė. 
Ji yra visur žinoma, nes ji 
ir operoj dainavo. Visi kvie
čiami atsilankyti, pasiklau
syti gražių dainų ir laiką 
praleisti su garbingais sve
čiais. Visas pelnas yra ski
riamas parapijai. Kviečiame

ir sutanų. Popiet bus bunco 
ir kortavimas, o po to 5:30 
vai. vakarienė. Parengimu 
rūpinasi Estelle Blazavier ir 
Teklė Balčaitienė.

Visas Lietuvos kooperati
nes organizacijas vokiečiųų- 
sakymu sujungus į vieną są
jungą, kuri savo ruožtu su
daro “OstlaĄdo” .kooperaty
vų sąjungas įadaiinį, jos ve
dėju paskirtas vokietis Al- 
fred Liebe' (Lietūkio komi
saras).

Kaip tu elgiesi su savo se
nais tėvais, taip tau pase
nus su tavim elgsis tavo vai
kai.

Ar Skauda Kojas ?

I
OUItK HEL'fF Wtthh£W METHOO

SHOES į~2£J 25e _
FOOT E-Z SHOE SHOP

189 NO. LA SALLE ST.

DR. STfflKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office t*L YABds 47S7 
Namų t*L PROipect 19S0

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryt*, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos- 3 — 8 poniui

Tel YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

i Valandos: 11-12.; 2-4: ir «:3O-» Sn 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

šventadieniais - 11-12

Pas mus lankėsi kunigą

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

DR. G. SERNER

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MKEB
MALIAVA

Ui galioną ...........98c

BEN MOOBE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną .........$1*98

KEM-TONE 
(U galioną . . . .$2.98 
Grindų Lygintojai

(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1*50
WALL PAPER

(Room Lots) 
Parsiduoda už .... zr

Ir aukščiau OOC

FLAXOAP
2 svarų
blėka ..................... O7V

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną .............r-8c

STEEL WOOL
(Plienine Vilna) 

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ 
MILŽINIŠKO STAKO M LZI KA

LINIU; INSTRVMENTL
PASI.NAUDOKI T PROGA DABAR

KOL DAR NEI6PARDLOTI.
TŪBOS, CLA.HLNETAI, TROM

BONAI, 8AJCAPHONES, FLUTE8 
su "caoea” — $15.00, $87.60,
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui-

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
niski mandolinai, banjos, 
8MU1KO8, TENOR BANJOS — 
$6.60, $8.50, $12.60 iki $36.00,
8TRIUN1NIAI BASAI — $00.00, 
$126.00 Ir $160.C0. BASO UŽ- 
OENOALA8 — $12.00. 8MIČE-
LIAI SMUIKOM8, STRIUNINI- 
AM8 BAUAMS. VIOLAS- IR CEL- 
LO — $1.50, $2.00, $$.00. $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visų vtrt- 
minėtų Instrumentų,, BARS Ir 
ŠNARE DRUMS—ųi8.60, $22.60, 
$86.00 Ir $60.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CTMBOIA, 1 r DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIBCE visiems 
brass Ir “reed”. Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tanu, TrlOboras, Saaaphouee Ir 
taipgi Smulkoms Ir Outtarama

GOLDSTEIN’S MUSIC SIIOP 
014 Maišeli St., Uliicago

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 't s 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Iitaiso.

4|P

Tel. YABds 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel...................VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? K

I r, 4204 Archer Avenue 
LlGO'NIUS PRIIMA

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
i'rečiad. ir Sekm. tik susitartus

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURG» 

<729 So. Ashland Avė
(2-trug lubos)

Tel UIDway 2880 Chicago Uį.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ita 6 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:50 4ai. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki i2 vai. diena

BERLAND'S PAINT STORE
1917 8. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAl 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirma*!.. Trt^Uul., Penkta.). Nuo 10, ryto Iki 6 vak. 

Antrini, ir Ketvirtadieniai,, Nuo 10 ryto Iki 10 vak.
tądien lala Ir ScknuulIenbUn l'«*k SutartJ

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— teikia —

SYKJE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris —•

Spėriai lynoja
Tumei

NebOkit HUpan- 
flotl nerangiais 
pakinkliais Gy
venkit lluoal nuo 
patrūkimo bėdos.

— 8PECIAL — 
ISklrpkite fij skelbimą ir paduo

kite mums pirm 80 dienų laiko ir
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO

IŠMANKŠTINI MA 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų. 

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Croator of Custom.'ApplIances for 27 yrs. 
811 S. STATE, ltM. 010, STA. 41M 
Daily 10 A.M.'Tll 6: Mon , Frl. TII fl P.M.

Hutunlay 'Tll 1, Hunday j U 4.

Ala yra aporlalla gur„Inlino bandymas ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, šis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve

8401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1•ra pora aklų vlaam gy 

Saugokit* Ja*, leisdami
moderalMdaasia U kuria regėjimo mokslas 

* 'aa.ll suteikti 
MOTAI PATYRIMO

Dr. John J. Smeiana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOMOTRIKMI 
1801 So.

Kamšą* 18-toa 
FeMaaaai OABAD HM,

OFISO VALANUOS l 
Kaadlaa a. m. iki p. m 

TraOad. Ir g«wat. a. m.
Iki T:OS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINIUS SKMO1ISGEED

NUOMMCIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR IY1OAU8IA LDETUVIŲ FINANSINE {STAIGA 

__  — M Matai Sėkmingo Patarnavimo t —

“ KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TKL. CAMJMKT 4118 Jos H. Momrte, Soc’y. , S2M SO. HALSTED ST.

lIBfftAl FARKIHCS

Telefonas HEMlook 5848

DR. PHER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tsl. LAFayette 3218 
Res. Tel. LAFayette 0094 ■

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDsie 2888 

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

^kmadišmiat* nagai miattarima

SUPAŽINDINKITE KITUS 
BF DURNU. -DRAUGU*

SKAITYKITil -DRAUGĄ”
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—8 ir 8—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutarti

TsL YABds 6921.
Boa: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Paraginkite* savo pažįftta^
mus užsisakyti dienrašt) 
“Draugą”,

TeL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uidarytas. 

REZIDENCIJA
8241 West 66th Place 

Tel. BEPnbUc 7868

TaL CANal 0267
Bes. teL: PBOspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Besidendja: 6600 8a Artsslan Ava, 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

0 1U R Ui. vąkąn,
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

Alaskos sostinė
Šiek tiek susipažinus su 

pačia Alaska, būtinas reika
las susipažinti ir su jos da
bartine sostine. ALaskos sos
tinį ir didžiausias miestas 
šalyje yra Juneau. Sostinė
je gyvena Aliaskos gubema- 
torius ir aukštieji šalies val
dininkai. Kaip viso miesto, 
taip ir valdžios trobesiai dau 
giausiai mediniai. Visos Jrj- 
neau apylinkės apaugusios 
dideliais miškais. Medžio ap
dirbimo dirbtuves pagamina 
daug įvairios medžiagos tro- 
bėsiams statyti. Pastaruoju 
laiku pradėta statyti ir beto
niniai namai.

Gyventojų skaičius laips
niškai auga. šiandie skaito
ma jau apie 4000 gyv.

Miestelis randasi vidury
je kasyklų ir žuvies pramo- 
nes, labai gražioje apylinkė
je prie pat vandenų ir iš vi
sų pusių supančiu kalnais, 
kurie apaugę miškais. Be
veik visos miesto gatvės klo
tos lentomis. Kadangi nuo 
sunkvežimių ir automobilių 
dažnai genda, tad nuolatos 
taisomos. Miestas kad ir ne- 
didelis, bet visais atžvilgiais 
labai gyvas. Įvairios dirbtu
vės, krautuvės, bankai, spaus 
tuvės, kurios leidžia net dien 
raštį.

Sostinėje ir visoje šioje 
apylinkėje, oras labai švel
nus, retai kada nupuola že- 
miau nulio, žiemos metu 
temsta antrą valandą po
piet, o rytas aušta devintą 
valandą. Vasarą gi truputį 
sutemsta porai valandų vi
durnaktyj.

Alaskos gyventojai dau
giau suvalgo, kaip mes. To
kių pietų, kokius vienas A- 

^•laskos gyventojas suvalgo, 
čia mūsiškiems dviems už
tektų. Ypatingai Alaskos vė
žiai skanūs. Alaskos vėžys
yra lėkštės didumo.

Daug vasarotojų, važiuo
dami į Alaską, vežasi žie
minius drabužius, manyda
mi, kad ir vasarą ten nega
lima apsieiti be kailinių. Bet 

Jk apsirinka. Vasarą ir pavė
syje šilumos esti iki 90 laips
nių. Kai kurie žmonės įgyja 

• didelius turtus, tačiau yra 
ubagai dvasioje. Ne be rei

kalo priežodis sako: Kas 
skaito, tas ir žino. Taip jau 
daugelis daro klaidas iš ne
žinojimo šalies. Milionierius 
ir pirmininkas Klondike auk
so kasyklų, važiuodamas į 
Alaską, atsivežė visą laivą 
įvairaus valgio, manydamas, 
kad Alaskoje nieko pana
šaus negaus. Bet kaip dide
lis buvo jo nusistebėjimas, 
kada viešbučio valgykloje 
pamatė įvairiausių valgių.

Sostinės pradžios aukštes
nes mokyklas aukštam laips
nyje. Baigusieji jas gali be 
kvotimų tęsti mokslą Ame
rikos universitetuose. Jauni 
vyrai palikę savo šeimas at
vyksta į Juneau darbams, 
suradę geresnį darbą negu 
kur kitur, atsikviečiu savo 
šeimas ir tampa vietiniais 
gyventojais.

(Daugiau nus>

X Operetę Lietuvaitę, ku
rią vaidina rinktinės Chioa- 
go lietuvių meno jėgos, pa 
dedant šv. Jurgio parapijos 
chorui, gal būt, paskutinį 
kartą bus galima matyti Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj ry
toj, gegužės 9 d., 7 vai. va
kare. Nematę nesigailės pa
matę, o ir matę pamatys ką 
nors naujo. -

Našlaitės skundas
Mamytė brangi,
Aš tavo dukrelė
Sunkiai čia dūsauju,
Lieju ašarėles.

Kitos dukros mamoms
Dovanėles perka,
O aš našlaitėlė
Tiktai gailiai verkiu.

Neturiu mamytės,
Kam pirkt dovanėlių,
Seniai jau negirdžiu
Jos meilių žodelių.

Tenai toli, toli,
Lietuvos šalelėj,
Gul mano mamytei
Aukštame kalnely. ,

I _ < I '
Kad būčiau paukštelis
Tenai aš nuskrisčiiaų,
Ant kapo mamytės
Gėlių pasodinčiau.

Negaliu skraidyti,
Kaip pilkas paukštelis,
Turiu ramint širdį
Gailioms’ ašarėlėms.

M. Sabaliauskaitė.t

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio Laikys 

, susirinkimą sekmadienį, ge- 
I gūžės 9 d., parapijos mokyk
los kambaryje, 2 valandą 
popiet. Visi nariai kviečiami 
laiku susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.
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PAULINA GRUMBLIS
(po pirmu vyru Shlepowlcz)

Gyveno 6915 So. Rockwell St. 
Mirė Geg. 6. 1943. 3:50 vai.
ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Tau
ragės apskr.. Šilalės parap.. 
Kūlimų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų. Jonų, \ sūnų Pranciškų, 
Shlepowlcz. ' marčią Hattie, 3 
anukus Adrian, Eulalia ir Ri
ta Shlepowicz, seserj ir švo- 
gerį Domicėlę ir Petrą Ūse
lius ir jų šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje irgi daug giminiu.

Velionė priklausė prie Tre
tininku ir Apaštalystės Maldos 
draugijų ir prie šv. Pranciš
kaus dr-jos Town of Lake.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 S. Western 
Avė.

Laidotuvės jvyks pirmadieni. 
Geg. 10 d. iš koplvčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta i Gi
mimo švenč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Mar
ti. Anūkai, Sesuo, švogeria Ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nas Yards 1138-1139.

« Pi- ■ ' -
VYRAI

Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite j—0

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Puląski Rd.

“DRAUGO"
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP VFANTED 
AOVEHTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 0488-0488

HELP WANTED — VYRAI GAGE MAKERS 
Internal ir Externai 

Grinder Hands
GABIAUSI VYRAI

100% DEFENSE DARBAI 
Ijaikas ir pusė už viršlaikį.

2931-33 N. PULASKI

POPIEROS KIRPĖJAS
Prie straight peilio. Ta ingi ir EN- 
VErjOPK DIE KIRPĖJAS. Gora 
mokestis. 48 vai. savaitė. Dieną ir 
naktį šiftai.

REDSON RICE CORP.
III N. WACKER DRIVE

(Kampas Washington).

| PIRKITE KARO BONUS! 1 PIRKITE KARO BONUS!

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERf-
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
GRANE 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.

...... -....... .......... ... — - - 1

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEYVATER BEACH nOTKL 
Drug Store

_________ 5311) Shcrlrian Rri.

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

127 N. DEARBORN ST.

DICTAPHONE TRANSCRIBER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINTY G * MFC. CO. 
1500 S. Wcstern MONrop 0126

SKALBINIŲ SKIRĖJOS 
CHECKERS ir MANGLE 

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY 
5530 W. Ccrmak Rd. Cicero

Tcl.; Lawndalc 4145

VALYMUI MOTERYS
'eikalingos dirbti naktimis. Atsišau- 

kit į budinko ofisą. Room 2 30.' 
104 S. MICHIGAN AVĖ. 

MAMŲ DARBAS
Mergina ar našlė nedaugiau 40 metų 
’mžiaus reikalinga. Geri namai ge- 
~ai darbininkei. $15 i savaitę, kam
barys ir valgis. Ketvirtadieniais ir 
Sekmadieniais nereikia dirbti. - 
_______ NEWCASTLE 34 58.

Switehboard Operatorė
18 iki 25

Gyvenanti žiemių ar žiem-vakar'nėję 
dalyje miesto. Gražiai ranka rašanti 
ir turinti kiek nors patyrimo prie 
rašomos mašinėlės.

WILDER CO.
1038 Crosby St.

JUOZAPAS GEDWILL
Gyveno 836 West 33rd St. 

Mirė geg. 7, 1943, 11 :40 vai. 
ryte. sulaukęs pusės afnž.

Gimė Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliūdime 
.dukterj Merle, sūnų Juozapą 
Ir marčią Allce, seserj Ra
kauskienę ir jos Seimą Ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas Ma
žeikos koplyčioje. 3319 8 Ll- 
tuanica Avė., Sekmadienį, apie 
3 vffl. popiet.

Laidotuvės Įvyks antradieni, 
gegužės 11 d., 1943 m. iš kop
lyčios 9:00 vai. ryto bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes. ’

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Duktė, Sūnus. Marti, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefonai 
Yards 1133—1139.

MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA 
Vertė

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P- KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri 
mas nereikalinga. Puiki proga 
Tsidirbri.

100 NUOŠ. KARO DARBAI

2742 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite J Colonnade kambarį 

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
5340 SberMan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERS. DARBININKAI ir 
WELDERS reikalingi. Dieną ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie

FREIGHT HANDLERS

Viršlaikis po 8 Vai. ir 40 vai. 
Gera mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. House 3.

18TH & CLARK STS.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
“Draugo” spaustuvėj“ reikalingas U- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darha dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C.

2334 So. Oaklcy Avė., Cliicago

KARPENTERIS — naieškau darbo. 
Esu senas žmogus bet suprantu visą 
darbą. Dideliu darbu neapsiimu. 
Kam esu reikalingas—pašaukit tele
fonu CANAL 0858 ar ateikit į namus 
—1926 CANALPORT AVĖ.

BINDERY MERGINOS
Dirbti pilnu ar daliniu laiku, prie 
stalų darbas paprastiems lanksty
mams. Darbo valandas galima pri
taikinti laike tarp 8 ryto iki 10 va
kare. Atsišaukite prie—-

~ JOSTENS
353 W. GRAND AVĖ.

3rd FLOOR.
Kreipkitės prie Mr. \Vandrey.

VYRAI IR MOTERYS

Plaunama
SIENOMS MALEVA

52.80 Galionas
O’Brlen’s I.ląuid Velvet—saper flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 1& 
spalvų ir balta.

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

51.55 Kvorta
Liųuid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

DOCKMEN •
Pastovūs darbai. 50 iki 60 valandų i 
savaitę. Turi būt piliečiai. Sveikatos 
egzaminas reikalaujamas. Norintieji 
pristoti prie unijos. Atsišaukit prie 
Mr. Osborn.
BURLINGTON TRANSPORTATION 

432 W. Pont.

FACTORY VYRAI IR VAIKINAI
$40.00 už 58 vai. darbo savaitę mo
kama. Turi *būt stiprūs ir norinti 
dirbti sunkiai .kad išmokti amatą.

QUALITY PLATINO CO.
2003 W. Folton St.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

. Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

52.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta Į 
vienų valandų—nesmirda. Uždengia sienų 
popierų ir tt. 8 spalvų ir baKa.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierų apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Lafayetie 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4178

3354 West 26th Street
Phone ROCKVVELL 1740

VYRŲ IR VAIKINŲ
Svarbiai Industrijai

38 iki 60 Metų
DĖL DIRBTUVĖS DARBŲ

Atsišaukit j Employment Ofisą Pir
madienį nuo 8:30 ryto iki 5 vakaro.

KASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Placc

Chicago, Iii.

DIRBKIT
Svarbioj© Industrijoje

Pastovūs darbai, nėra atleidimų. 
Gera transportacija. Darbų ran
dasi vyrams ir moterims. Turi 
mokėt rašyti ir skaityti angliškai. 
Kreipkitės—

4500 S. KOLIN.

HELP WANTED — MOTERYS

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAUSIAS •
KAINAS.
Turime didelį
pasirinkimų .
Muzikallškų Instrumntų, Muri- 
kalftkų Knygų, Stygų, ^kordų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A- KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8017

patarnavimai

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo $800 
Iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmą.

JOHN O. SYKO.RA 
9411 8. 59nd Avė.

Phone: CICERO 4A3.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARHINER METAL CO.
■ 4820 S. Campbell.

DARBININKU
Reikia industrijalinei dirbtuvei dir
bančiai defense darbus. Dirbtuvė 
arti prie gatvėkario Darbai išlauko. 
CHICAGO FREIGHT CAR PARTS 
CO. ' IMI W. llBtli St.

, PORTERIAI
Dirbti Dienomis

Pastovūs darbai. Gera mokestis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Atsišaukite j Ofisą bcismente. atda
ra kas dieną, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais vakare,

HILLMAN’S
Irvine Park aml Cicero at 

MHyvaukoc Avc.

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

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

BROOKS LAUNDRY
800 North—Blvri. Onk Park UI.

MERGINOS — MOTERYS
I MAŽIAU 35 METŲ
Lengvi mašinų darbai. Dienomis 60c 
i vai. ir viršlaikis. Patyrimas nerei- 

l kalinga.

FOIL PRODUCTS, INC.
_______ 365 E. IlUnois St.

BOSOM, COLLAR IR CUFF 
OPERATORĖS

Pastovūs Darbai.
GHEAT WE8TERN LAUNDRY CO. 

2125 W. Madleon St.

ĮVAIRUS PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Geros darbo 
sąlygos ir gera ateitis. Progos pra
diniams darbininkams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. HURON ST.

Vyrams - Moterims
NUOLATINI

PILNO LAIKO DARBAI
SU VIRŠLAIKIU

GERA MOKESTIS
Puikios Darbo Sąlygos

PEPSODENT CO.
6901 W. 65th Street

P R A N E ŠIMAS

VYRŲ REIKIA
PRIE

j .
Atmatų Deginimo

PASTOVAS DARBAI 
GERA ALGA

ATSIftAUKIT ASMENIAKAI 
PERSONNEL DEPT.

2-ram AUKŠTE.

SEARS, ROEBUCK 
& CO.

4730 IRVINO PARK

MOTERYS
Prie abelnu dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. ,

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravcmsvvood

ILUNOIS CENTRAL 
RAILROAD
REIKALAUJA

LAUNDRY DARBININKŲ
49c iki 65c j vai.—48 vai. savaitė. 

Sekmad. reikia dirbti, bet liuosi 
vieną paprastą dieną. 

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI
Room 310

135 E. llth PLACE
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais perdėm Penktadieniais 
8:30 ryto iki 5:30 vakare 

Seštad. nuo 8:30 iki 2 popiet.

—OPEN FOR INSPECTION— 
ATDARA PAMATYMUI — Sekma
dienį nuo 1 iki 5 vai. popiet. 2230 
S. 50th AVĖ.; 2 fletų mūro, 5 ir 5 
kambarių. Furnacos šiluma pirmam 
flete, karšto vandens šiluma antram. 
Apdengti porčiai, 2 karams gara- 
džius. Kaina tiktai $9,300. Labai 
gera transportacija. $2,200 įnešti.

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybes ir mirties sėklas.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Meilė, kaln ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mes, nustoja ir ji egzistavu
si.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Užlaikykit Rakančius Gerame Stovvie
— KAD JIE IŠTEKTŲ J UMS 

PER ŠIOS KARRS LAIK £!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančh spal

vų medžiagos ir teikiame j ims 
APKAIN AVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

'PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaulink Megstinlų Pa
rankų, Draperiea, Grindų Paklojlmus.
Drapes dirbam pagal orderi Dykai1

BECK’S DEPARTMENT STORE
382I-2S SO. HALSTED ST. TEG: YARDS 4778
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Motinų dieną minint
Rytoj gerbsime motinas.
Lyg ir keista, kad motinai gerbti tik vieną dieną te

škiname.
Motina apie savo vaikus rūpinasi kiekvieną dieną, 

kiekvieną momentą, bet vaikai tik vieną kartą į metus 
ją teprisimena!

Bet ne tame yra dalykas. Motinų Dienos minėjimas 
turi kitokią reikšmę.

Krikščionių vaikai iš Dievo ir Bažnyčios įsakymų 
puikiai žino. kad motiną visuomet reikia gerbti ir my
lėti.

Motinų Dieną minime dėl to, kad ypatingu būdu pa
gerbti motinas, kad iškelti motinystę, kuri dažnai šiais 
laikais yra pažeminta, kad ir tuose, kurie yra. užmiršę 
savo motinas^ sukelti meilės ir pagarbos jausmą savo

* ’i'i' •motinoms.
Šiemet, suprantama, ypač didelės reikšmės turi Mo

tinų Diena.
Visi puikiai žinome, kad dešimtimis milijonų moti

nų yra palydėjusios savo sūnus į karą. Kiekvieną mi
nutėlę jos savo mintimis skrenda pas savo mylimuo
sius sūnus, apie juos mąsto, jais rūpinasi, dėl jų grau
džias ašarėles lieja, su drebančiomis širdimis iš jų ži
nelių laukia.

Reikia sau įsivaizduoti, ką pergyvena tos motinos, 
kurios gauna iš karo fronto žinių, kad jų sūnūs savo 
galvas jau paguldė. Tokių motinų skaičius kasdien au
ga. Jos ypač pelno ne tik vieno kito jai artimesnio as
mens, bet visos visuomenės, visos tautos meilės ir pa
garbos. Savo krašto, savo tautos gynimui tos motinos 
atidavė brangiausią savo turtą — sūnus.

Amerikietės motinos ne tik savo sūnus atidavė kraš
tui ginti, bet dauguma ir pačios išėjo dirbti tokius dar
bus, kurie glaudžiai yra surišti su krašto gynimu. Sū
nus su ginklu karo fronte kariauja, o motina dirba dirb
tuvėje, kad tą ginklą pagaminti. Tokios motinos dar
labiau turi būti tautos įvertinamos ir gerbiamos.

•
Atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį šiandien vaidina 

motinos, iš visuomenės ir valstybės pusės turėtų būti 
padaryta viskas, kad pagerinti jų būvį, kad dirban
čioms įvairiose pramonėse darbo sąlygos būtų paleng
vintos.

Bet svarbiausia reikia žiūrėti, kad šis karas ir dėl 
jo kilusios naujos gyvenimo sąlygos nepalaužtų motinų 
dvasios, kad neatitrauktų jų nuo tikrojo jų pašaukimo, 
kad nepažeistų jų karakterio.

Reikia atsiminti, kad motinų vaidmuo ir pokarinio 
pasaulio gyvenime bus |aip didelis, kaip dabar. Kaip 
jos žiūrės f šeimyninį gyvenimą, kaip savo vaikus auk
lės, nuo to daug pareis taika ir visas ateities pasaulis.

Gerbkime ir mylėkime motinas. Gerbkime ir dėkokime 
joms už tai, kiek gero jos mums padarė ir už tai, kiek 
kraštui aukojasi.. Bet žiūrėkime, kad po karo motina 
vėl galėtų “atgauti” savo teises. Kad ji pasiliktų mo
tina, mylinti Dievą ir šeimyninį gyvenimą, ir kad, 
be nešdama karo sunkumus, nepasidarytų materializmo 
verge.

j
Neužmirškime ir Lietuvos motinų. Jos tikrai daug 

kenčia, nes jų tėvynė nacių pavergta, jų sūnūs yra ver
čiami vykti į svetimus kraštus ir pavergėjams dirbti. 
Pirmieji Lietuvos okupantai rusai daug motinų į šal
tus Sibiro kraštus išgrūdo ir jos ten gyvena nepaken
čiamose sąlygose, nežinodamos, kur yra jų sūnūs ir 
dukros. Daug jų, nebepakeldamos ar tai bolševikų ar 
tai nacių baisiausių persekiojimų, .vargų ir sielvartų, 
iš gyvųjų tarpo jau atsiskyrė.

Lietuvos motinų vargai yra neapsakomai dideli. Ne
užmirškime įtj, Padėkime visas galimas pastangas, kad

Lietuvos priešai būtų kuo greičiausiai nugalėti, kad 
greičiau Lietuva ir jos motinos būtų išlaisvintos. Karš
ta malda į Motinų Motiną. — Mariją, padidintos pasi- 
tangos Amerikos pergalei — tebūnie mūsų vyriausias 
uždavinys, nes taj tikriausias kelias prie taikos ir visų 
motinų vargų ir sielvartų sumažinimo.

Ieško naujų priekabių
Užvakar buvo paskelbta žinių, kad lenkų-rusų san

tykiai truputį lyg ir pagerėjo. Stalinas kalbėjęs palan
kiai apie lenkus ir net apie “didelę Lenkiją” užsimi
nęs. Gen. Sikorskis taip pat padaręs tam tikrų nuolaidų 
ir džiaugęsis Stalino “palankiais” pareiškimais.

Bet, štai, vakar Sovietų Rusijos užsienių reikalų vice 
komisaras Andrėj; J. Vishinski, Londono žiniomis, pa
daręs pareiškimą per radijo, kad, girdi, Lenkijos atsto
vai Sovietų R/usijoj užsiėmę šnipinėjimu. Esą tremti
nių šelpimo priedanga tie lenkų oficialūs žmonės dirbę 
Sovietų nenaudai. Lenkijos ambasados personalas buvęs 
svarbiausias šnipinėjimų arba prieš-sovietinių darbų ve
dėjas. Be to, Vishinskis išnaujo pakartojo Maskvos tei
gimą, kad Londone esanti lenkų vyriausybė gyvenanti 
tpro-hitlerininkų įtakoje.

Šie Vishinski o kaitinimai ir įtarinėjimai, žinoma, ne
turi jokio pagrindo. Jie yra padaryti tam, kad surasti 
naujų priekabių ir eiti toliau prie savo tikslo, darant 
spaudimą įVašingtoną ir Londoną atšaukti pripažini
mą gėn. Sikorskio vyriausybei ir gauti užgyrimą Mask
vos planuojamai sudaryti “lenkų vyriausybei”.

Šitoks Vishinskio įtarimas yra visai panašus Balti
jos valstybių įtarimui 1940 m. /

Kai Lietuva, Latvija ir Estija užmezgė artimesnius 
draugiškumo ryšius ir tiems ryšiams stiprinti pradėjo 
leisti bendrą visoms trims tautoms prancūzų kalba žur
nalą, Maskva tuoj išėjo su įtarimu, kad, girdi, Balti
jos valstybes konspiruoja prieš Sovietų Rusiją. Būk 
tai dėl to Stalinas pasisaukė visų trijų valstybių už
sienių reikalų ministerius pasiaiškinti. Bet kad tiems 
vyrams “nepavyko” pasiaiškinti, todėl Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo Sovietų Sąjungos užgrobtos.

Bet visi puikiai žino, kad tas Maskvon įtarimas ne- 
ttirėjo nė mažiausio pagrindo. Baltijos valstybės nie
kuomet nekonspiravo prieš Sovietų Rusiją. Priešingai 
— jos visuomet palaikė su Maskva geriausius ir drau
giškiausius santykius. Tuo įtarimu Maskva tik prieka-- 
bių ieškojo. Panašiu būdu ji elgiasi ir su Lenkija.

Vishinskio pareiškimas patvirtina teigimą, kad Sta
linas tiesiog akiplėšiškai eina prie savo tikslo — prie 
sudarymo “Sovietinės Lenkijos” arba, kitais žodžiais, 
prie jos pavergimo.

Ima Lietuvos bažnyčių varpus
Švedų laikraštis ‘ ‘Svenska Morgenbladet ’ ’ įdėjo ži

nių, kad naciai daro paskutinius žygius visuotinoj Bal
tijos valstybių išteklių mobilizacijoj. Išrinkus visą ki
tą metalą, pradedama iškelti iš bažnyčių bokštų var
pai, kurie išvežami Vokietijon karo reikalams. Prane
šama apie gyventojų pasipriešinimą.

Ligšiol, kiek buvo gauta žinių, Baltijos valstybių žmo
nės priešinosi vokiečių daromoms rekvizicijoms. Del to 
pasipriešinimo daug žmonių nukentėjo. Bet kai pradeda 
liesti bažnyčių nuosavybę, tasai pasipriešinimas padi
dės ligi aukščiausio laipsnio.

Hitleris, aišku, prieš savo galą taip elgiasi: Kai 1918 
m„ kaizeris įsakė iškelti iš Lietuvos bažnyčių varpus 
ir iš jų lieti kanuoles, greito galo susilaukė. Taip bus 
ir su Hitleriu. Gi

Ava ■ T v r* » f? tAšim Tunisijoj karsta

Naciams ir fašistams Tunisijoj tikrai karšta. Ame
rikiečiai ir anglai, padedami prancūzų, juos į ožio ragą 
varo. Santarvininkų jėgos jau užima pačius svar
biausius Tunisijos miestus — Bizerte ir Tunis. Sun
ku tuo tarpu pasakyti, ar ašis dar mėgins gintis, ai* 
pasitrauks, norėdama bent kiek savo jėgų išgelbėti. Bet 
ir vienu ir kitu atveju ašiai bloga. Jei ir ginsis — vis- 
vien neatsilaikys; jei norės pasprukti — pakely gaus 
į kailį.

Iš visko matyti, kad santarvininkai siekia kuo grei
čiausiai išgrūsti nacius ir fašistus iš Tunisijos, kad 
greičiau naujas karo operacijas prieš Berlyno-Romoa 
ašį pradėti.

Taika ir komunizmas
Prieš kiek laiko "The New York Times” įdėjo edito- 

rialą tokia antrašte — “Taika ir komunizmas”. Ten 
aiškiai ir teisingai buvo pasakyta, kad yra tik vienas 
kelias, kuriuo eidami galėtume susikalbėti su Rusija — 
ji turės panaikinti komunistų partiją, veikiančią kituo
se kraštuose už Rusijos sienų. Kol Rusijos dabartiniai 
valdovai komunistai organizuos savo partiją kituose 
kraštuose su tikslu, kad nuversti esamas santvarkas, 
tol su Rusija nebus galima susikalbėti taikos klausi
mais

Lenkijos vyriausybė, ne
norėdama įnešti didesnių su
irimų į jungtinių tautų tar
pą, daro tam tikrų nuolaidų.

Bet Maskvos vis negali 
patenkinti.

Stalinas ieško naujų prie
kabių, kurios, kaip ir pir
mosios, neturi jokio pagrin
do.

Diktatoriai į susitarimą, 
paprastai, netiki.

Jei nori jiems įtikti, turi 
ne tik jiems pritarti, bet ir 
vergiškai pasiduoti.

• /. . j
Maskva ne tik su Lenkija 

santykius suardė, bet ji ir 
kitose tautose priekabių ieš
ką

Ji yra užsispyrusi privem
ti Jugoslavijos vyriausybę 
užsienyje išstumti karingąjį 
karo ministrą gen. Mikhai- 
lovičių, kuris taip smarkiai 
kariauja prieš Vokietijos na 
cius, okupavusius Jugoslavi
ją

*
Bet Maskvai nerūpi tai, 

kad tas vyras puikiai pliekia 
Hitlerio kailį, bet rūpi jos 
pačios savanaudiški, imperi- 
alistiški interesai.

Visas Maskvos nesusipra
timas su Mikhaiiovičiu yra 
tas, kad jis nėra palankus 
komunizmo idėjai.

Panašiais apskaičiavimais 
Stalinas su visais savo agen
tais varosi ir prieš gen. Gi-
raud. . .

MOTULEI
Čia dienos ir saulė sušilo, 
žolė iš po žemės pakilo;
6ur siaučia karas dreba kal

vos,
nulinksta ten kareivių gal

vos.

Kareivių motulė brangioji 
šiandieną tu tyliai raudoji; 
malonė puošia veidą tavo 
širdy kartojant maldą savo- 
tą maldą kurią tu audėjai 
kai sūnus j karą lydėjai 
iš namo to kur jie užaugo 
kaip beržai ant saulėto lauko.

O tamsų nuliūdusį rytą, 
už sūnų kurs Afrikoj krito, 
sūkuriai dar gražesnę maldą 
prie to (Kurs visą dausą v.al-

HH > d°’
Kurs sielai atėjus nuo žemės 
neskundžia nei džiaugsmo

nei laimės;
už kraują kovoje pralietą 
tarp Angelų pataiso vietą.

Praėjo liūdėjimo metai 
nerimsta kovingi verpetai — 
kova už laisvę sustiprėjo \ 
motulei skausmas vėl atėjo. 
Išleido jaimiausijį sūnų 
kovot prieš žiaurumą japonų 
ir laivas nešė jį per jūrą 
kur karas už liuosybę yra.

Kareivių motulė brangioji 
tu apie tą sūnų dūmoji; 
taip jūrų ant Gvadalkanalo 
jis žemę ten nuo priešų valo- 
ns’-o auštančio ryto per dieną 
jiB nukerta priešą nevieną — 
didvyris jis, jis meilė tavo, 
jis gina laisvę žemės savo.

Eglės Saka

MARO MOTINAI LIETUVOJ
Prabėgo metai nepastebėti 
Ir vėl gegužis atgyja.
Saulutė kviečia gėles žydėti,
Geltona šypsos lelija.

Tik mano siela vis neatghnsta,
Gegužės rytu skaiačiuoįtt■;
Klajūnės mintis lekia, nerimsta,
Per erdves keliu plačiuoju.

Pas motinėlę, kuri augino,
Jaučiu jos ranką švelnutę.
Puolus ant kelių karštai bučiuoju —
Būki tu sveika, linksmutė.

Jei dar tu gyva, mano brangioji,
Sveikinu tave širdingai,
Jei šaltas kapas tave užklojo,
Pulsim ant kelių maldingai.

O. Aletiūnienė

RIMTIES VALANDĖLEI
Daugelis kaltina anglių 

kasyklų darbininkus išdavys 
te, nes jie nutraukdami dar
būs žemės urvuose galėjo 
pakirsti didelių dirbtuvių ga 
mybą karo pabūklų. Dirbtu
vėms reikalinga stambus kie 
kis anglių, tuo tarpu kasyk
los neįstengia pristatyti an
glių — jų darbininkai neno
ri kasti maža kaina.

Pirmu žvilgsniu, kiekvie
nas pasmerktų tokį darbi* 
ninku elgesį lygindami juos 
gydytojui, kuris atsisako li
goniui padėti, nes jau po vi
durnakčio; gydytojas visą 
dieną dirbęs, negalįs paten
kinti žmogaus maldavimų.

sai netinka. Kiek laiko ka
syklų darbininkai praleido 
bė darbo; diena iš dienos rei
kėjo kaip nors gyventi, sko
lų tad nemaža užsitraukė. 
Dabar, norėdami užsimokė
ti už praeities skolas, prašo 
daugiau pinigų — juos va
dina išdavikais. Kai badą 
kentė, kas jiems padėjo?

Pora metų atgal, garsusis 
lakūnas Lindberghas grįžęs 
iš kelionės Europoje, prisi
pažino, kad vokiečiai taip 
toli pažengę aviacijoje, kad 
visos kitos tautos vargiai 
su jais galės lygintis. Tas 
pa^ ir kituose technikos dar
buose. Jis buvo apšauktas 
melagiumi, išdaviku ir dar 
kitais bjauresniais vardais, 
bet kai Vokietija lėktuvais 
bei kitais karo įrankiais 
griovė geriausiai apsaugo
tas šalis suprato anglai, a- 
merikiečiai ir kiti kad jie 
atsilikę, nenorėję matyti tie
sos lakūno žodžiuose. Dabar, 
už poros metų jau dasivijo 
vokiečius ir pamažu, pradė

jo juos' pralenkti.
Labai daug žmogus pra

leidžia nepastebėję® kol jam 
neprimena pašalinis asmuo. 
Esame užmiršuoliai, dažnai 
reikalingi įvairių persergė
jimų. Namai jaunuoliams į- 
sipyksta, bet kada priversti 
juos apleisti tada gailisi. Jei
gu kas būtų sakęs jaunikai
čiui, tėvai brangūs, juos 
gerbki, būtų išgirdęs, “juos 
kasdien matau”, nieko tad 
ypatingo nepastebi.

Rytoj pasaulis mini Mo
tinos Dieną; jai teikia pa
garbos ženklus, reiškia pri
sirišimo, meilės jausmus. Ne 
laukime kad gyvenimo įvy- 

pri-
mintų mums pareigas. Ne 
tik rytoj, bet visą gyvenimą 
aukštoje pagarboje laikyki
me savo tėvus, gyvus ar mi
rusius, ypač savo motiną, 
kuri kiekvienam buvo ir bus 
brangiausias asmuo. ABCJ

Kas įvyko prieš 
25 metus!

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės 8 d.)

Du milijonai karių Pran
cūzijai... Karo departamen
tas skelbia, kad šiemet į 
Prancūziją bus pasiųsta G u 
milijonai amerikiečių karių.

Norvegijos nuostoliai.......
Norvegija yra neutrali, ta
čiau nuo karo pradžios pas-, 
kandinta jos 755 visokio dy
džio laivų.

a
Skandina švedų laivus.—.. 

Švedija karo metu yra nete
kusi 176 laivų, 175,000 tonų 
įtalpos. Juos nuskandino vo
kiečiai.

, VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERI0LA8 dų, bet paveskite mums juos percjįrb- 

ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
"“j11 Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

G VARANT® OJA IR A S dabar iš priežasties karo mes visų sa 
vo dirbtuvę pertaiaėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materioių.

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

ARCHER AVEMUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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Mfeilė, kurią parodė didžiųjų lietuvių 
motinos
- Šimtas verstų, kruvinomis kojomis. - Į balas, 
juodosios gyvatės ieškoti. - Kudirkos motina 
ir margučiai. - Kryžium parpuolusi, žemę 
bučiuodama meldėsi Vaižganto motina. - 
Tik k; gimusiam Biliūnui pasiuvo mirties 
marškinėlius... — Šatrijos Raganos motinos
svajones tr gyvenimas.
Pirkioj močiutė, rankas susėmus, buvo įgėVsi 

Meldžias, sūnelĮ karan išrengrua:

Skausmo ir meilės balti šešėliai 

Slankioja tyliai pro pirkios lan-

—, gus.

Meldžias močiutė ir už sūnelį. 

Ir už didvyrių žygius- šventuo

sius...

Ji girdi kuždant savo maldoje 

Panerto aukštus,

J. Augii,stait.vtii*-Vaičiūuieiu*.

j dešinę koją. 
Baisių skausmų kankinami 
ir mirtiną pavojų jausdama 
ta motina prašė:

— Nukirskite man koją. 
Subėgo viso kaimo žmo

nės, atvežė gydytoją, tas 
šiaip taip motiną išgelbėjo. 
Lengvai mes galime supras- 

šakotus uo- j ti, kad tokia karšta motinos 
sius...1 Širdis galėjo įkvėpti taip ga

lingą tėvų žemės meilę Ba
sanavičiui.

VEDAMA VAMZDŽIAI, LINIJA vusių vočių įdubusios užgi- niška dvasia. Tai buvo kan-
jusios žaizdos..,

—Ir čia net nedidelis kau
lelis- iškrito) kai trūko votis,
— kalba motina, čiupinėda
ma atsikišusį ir skaudantį 
ęuburėlį,..

—Nebus iš tavęs arto
jau®, — tęsia jj gailestauda
ma toliau: — būsi ubagėlis 
ir duonos negalėsi užddrto 
ti, ir skriaus tave, kaipo ma
žesnį, visi...”

Keturioliką metų turėjo
Biliūnas, kai mirė jo motu-
tė. Neilgai ir jis gyveno, tik I stenS‘-uosl- 

kauskaitės28 metus, bet iki paskutinio 
suplakimo buvo taip jautri 
jo iš motinos paveldėtoji 
širdis, kurio 3 liūdnas godas 
jis taip gražiai surašė. 

Lietuvių liaudies prietelė

Jei garsioji Lietuvos auk
lėtoja ir rašytoja Marija

, “Draugas” Acme pauto
. . l f i ' K

D:rbas viena savaite buvo suvėluotas dėl darbo unijos sunkenybių. Vamzdžiai veda- j 
mi dėl gazolino. Gazolinas tais vamzdžiais bus varomas į rytus iš Texas. Darbas yra , Pečkauskait®> slapyvarde — 
prižiūrimas milicijos sargybos iš Illmo, Mok, Gclima matyti darbininkai ir jų įrankiai. Šatrijos Ragana, mokėjo

T-' f * +, ■ ■ - ... ,.t • K, • . '/• •' '

trybės ir savęs išsižadėjimo 
moteris, visados, visiškai su
tikusį su Dievo valia... Trok
šte troško dirbti ir aukotis 
rusų pavergtai ir nuvargin
tai tėvynei. St. Pečoauekie- 
nė buvo tvirtai įslt. klausi, 
kadi žmogus tuomet 12gali 
būti tikrai naudingas tėvy
nei, kai yra subrendęs savo 
tautos kultūroje. Svetimą 
kultūrų turtai, renkami jo 
iš visur, turi lyg grūdai, 
kristi į, ssavą ženąę. “Dėl to 

- rašė Mar. Peč- 
motina, — kad

mano vaikai kuo daugiausia 
girdėtų, mokėtų, dainuotų 
mūsų žemaitiškų dainų, gir
dėtų pasakų, padavimų.”

—K. J. Prunskis.

Kava

Gegužės 30 dieną baigiasi 
data stamp No. 23, gera dėl 
vieno svaro kavos.

— Nėra pasaulyje dides
nės meilė?, kaip motinos, — 
teisingai sakoma. Bet kaip 
Putinas pastebi kur tik sau
lė, ten šešėliai, kur tik mei
lė, ten skausmai. Motinų die
nos proga prisiminki, kaip 
tie meilės spinduliai su 
skausmų šešėliais pynėsi šir
dyse motinų, kurios mums 
išauklėjo didžiuosius Lietu
vos žmones.

Kai Daukanto motina 
keliavo sukruvintomis 
kojomis.

Kai mūsų didysis istori
kas Simonas Daukantas dar 
mokiiiosi žem. .Kalvarijoje, 
pasklido gandas, kad tame 
mieste visi moksleiviai su
sirgo cholera. Tos baisios li
gos epidemija kaip tik tada 
siautėjo Žemaitijoje. Dau
kanto motina labai sielojo
si dėl savo sūnaus likimo. _ . . , . .„ .., atėjus Velykų aubatai, pasi-
Ji būtinai norėjo nuvažiuoti . , . .rinkdavau gražesnę sąsparą jį aplankyti, bet tėvas, esą .... . . , f .. . is lauko, ir jas kamputyje,pykdam,??, kam sūnūs neina , F
i kunigus, jos neleido. Ts-1 »«•»»-

mylinti motino, širdis ‘YB

Vincas Kudirka apie
save motinėlę

Lietuvos himno autorius 
ir atgimimo Varpo skambin
toja?, rašytojas V. Kudirka, 
taip apie savo motiną atsi
liepia savo “Tėvynės Var
puose’’:

— Mano motina davė man 
ką apskritai motina lietuve 
gali duoti savo vaikams, dar

_________________________________________________________ tiek daug pasiaukoti ken-
, išsitarti... Ugnies neleido ki- tave vežė krikštytų. Ir pas- ^®nęiai lietuviškai liaudžiai, 
tokiu vandeniu lieti, kaip kui’ ilgai dar buvai nesvei- ^ai ^iaj be afc>ej0> didelis jos 
tik tyru, iš paties šulinio a t- kas: už kietų pradėjo keltis Ritutes nuopelnas. Rašyto- 

“ “ ant kaklo ir rankų votysJ motiną tėvų pavarde —
kad tikrai mirsi,1 Stanislava šnrokštienė, jau-

Turoo-Vaižga*. mot na, 
lietuviškos žemės mylėtoja

Barbora Baltuškaitė, Vaiž 
gi3nto motina, kuri pasau
liui buvo davusi dešimtį vai- Į m°tutė, pasak paties ! maniau . lošk.
kūčių, iš to rių penkis greit i Vaižganto, buvo gyva ner- ^ maršk.neiius baltus jaunatvėje svajojo Jstot, i gan

pridengė lietuviškoji žemelė, PY^č, virpanti styga, šne
kutis ligi bekraščio atviru
mo, perregima? krištolas nė

jautėsi nepalaužtos dvasios, 
nors skausmai ir rūpestė
liai, gali sakyti, jos kraują 
iščiulpė. Ji sėmėsi sau stip
rybės iš Apvaizdos, su ku
ria bendravo nuostabu bū-

gi ds.vgiau, nes pati daugiau du per Jos tvarinius. Speci- 
turėjo. Labai gražiai daina- alistai sako, kad ką Vaiž- 
vo, labai puikiai margino gantas įdėjo į savo “Pragie- 
margučius, labai dailiai se- druliuose”, aprašomos Tauč- 
kė pasakas ir prie tų dailių vienės lūpas, tas iš tikrųjų 
dalykų mane ‘pritraukė. Jei- buvo apie jo -paties motiną: 
gu aš šiandien muzikantas,! — Meldėsi taip karštai,
pataikau šį ar tą nupiešti kaip karštai šeimininkavo ir 
ir, atsiprašant, eiledirbis, tai
motinos kaltė.

neštu...’

be gudrybės. Visuomet grei
ta, skubanti. Mažo ūgio 
juodbruvė, karšto tempera
mento. Ir daug gerų jos bū
do savybių paveldėjo jos gar 
susis sūnus-Vaižgantas.

Kaip Biliūną motinėlė 
myluodavo

Ir mūsų liūdnas rašytojas, 
džiovoj nukamuotasai Jonas 
Biliūnas,

buv.au pjsiuvusi...” ! lentingųjų seserų vienuoly-
Jl pasakojo, kai numiręs n* ir «*

jisai būtų nuėjęs pas Dievu- meil8s bet
I! ir ten visada būtų vilkė- k>'bė9 « >rive,t5 k“»iP aP- 
jęs baltais marškinėliais. «*!»«»«■ Sakfirusi šeimą ra- 
Vaikui lyg gaila, kad taip
neatsitiko,..

—Tai kodėl, mama, aš ne
numiriau? — klausia jis,

—Gerai, vaikeli, kad ne
numirei. Ar gi nebūtų gaila 
buvę mšne palikti ? '— sako 
jausmingu balsu motina. 
Spaudžia mane prie krūti
nės ir bučiuoja galvą, Fas-

Padidėjo katalikę 
skaičius

Prieš 150 metų šioje šaly
je buvo nedaugiau kaip 35 
kunigai ir 30,000 kataHkų.

Dabar Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse yra 22 arki
vyskupai, 124 vyskupai, 36,- 
850 kunigų ir daugiau kaip 
22,500,000 katalikų.

šytojos motina daug turėjo 
progų gera daryti. Apie ją 
knygoje “Gyvenimo Meai-
inkė” skaitome: *.. . . «Nieks negali mus paze-

•BeFglįą ji vertino kaip minti, išs’ryrhn mus pačiu?, 
gyvenimo saulę, ir visokius (KoHand). 
kentėjimus bei vargus pa
keldavo su tikrai .krjsščio- HMrTrtHS*

savo raštuose įpi
namus valdė: daug, dažnai Į i kui rūpestingai pažiūri m.a-

*” motiną. Vaizdelyje Kudiky-
bės sapnai” mažam Jonikui 
motina pasakoja:

balsi’ verkdama, be galo nu- 
— Būdamas dar mažas, —I silenkdama Apvaizdai. Va-

rašo kitoj-vietoj Kudirka, —

negalėjo ištverti ir ji paslap
čia susitaisiusi rišulėlj ir įsi
dėjusi keletą rublių, niekam 
nesakiusi, išėjo pėsčia į ilgą 
kelionę į domininkonų mo
kyklą 2. Kalvarijoje. Kelyje 
išvargo neapsakomai. Jos 
kojos buvo pragraužtos ir 
kruvinos. Bet ji sūnų sura
do ir kruvinomis ašaromis 
verkdama kalbėjo:

— Šimtus verstų ėjau, kad 
tik tave, sūneli, pamatyčiau; 
maniau, kad tu jau miręs...” 
šitoksai lietuvės kaimietės 
ryžtingumas ir kantrumas 
vir/s stebino.
Kaip Basanavičiaus mėžiau 

gaudė gyvatę aūumi gydyti
Garsusis mūsų tautos ža

dintojos Jonas Basanavičius 
buvo mažas, kai jis sunkiai 
susirgo ir kai kaimo “gydy
tojos” nutarė, kad jo gyvas
tį tegali išgelbėti tik ypa
tingi vaistai: spirite mirky
ta juodoji gyvatė. Bet la».y 
rizikuos savo gyvastimi ir 
eis pagauti tokią gyvatę! 
Tam pavojingam žygiui pa
sisiūlė motina. Pasiėmė alk
snio lazdą, įskėlė jos galą 
ir išėjo į balos ir pakrūmes. 
Namiškiai jos Įsukė ir su 
Jaukti negalėjo. Pradėjo tem 
ti. Išėjo ieškoti. Pamatė ją 
vos bepaaienkančią, jau grįž 
toflčią J samus. Gyvate jai

dą, kuriame ant rytojaus 
anksti rasdavau morgmtį. 
Motina sakydavo, kad tai 
atneša vaikams “Velykų bo
butė”... Numirė motina ir 
daugiau niekad neatlankė 
manęs “Velykų .bobutė” 
nors lizdelį buv,era bandęs pri' 
taisyti”.

Kudirkos motina mirė 
džiova, kaip vėliau ir jos sū
nus...

karais dėkodama Jai už vi
sa gera per dieną pritirtą, 
puldavo žemėn kryžium, ją, 
kaip gyvą, apkabindama, ją 
karštai bučiuodama, visus 
žodžius tiesiog žemei saky
dama. — Juoda žeme, Šven-! 
ta Žeme! Aš tave nužemin
tai bučiuoju: tu mane nėšio-1 
ji, tu mane peni, tu mane 
linksmini..., — buvo pradžia 
kiekvienos * jos vakarinės 
maldos. Visur matydama kuo 
aiškiausią Dievo Apvaizdos 
įsikišimą, pačią Dievo ran
ką, prigimties gaivalus lai
kė Dievybė? dalimi. Apie že
mę neleido nė pikto žodžio

no kaktą, galvą ir veidą, ar 
nėra tenai kokio skaudulio 
ar žaizdos, ar nenusikūliau 

— Tu gimei pavasarį. Į kur belakstydamas, atsega 
prieš pačias Velykas. Silp- ir atraito mano marškinių 
nutis toks buvai, tarėm, kad rankoves: iš abiejų rankos 
negyvensi, ir tą pačią dieną pusių aiškiai žymu nuo bu-

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo PotIoi Rakandus
Hr Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Jr

Vienintelė Vietovių 
Wholesafe liąnor 
įstaiga Cbkagok

HMeib, Panlrinktaia* 
Naminių, Importuota 

Ir OtuvMkų (tfrirną
Parduoda ne 

Tiktat Taverfmm* 
Užsakymą i Iš vežiojami

Sekančią Diena 
VahMMtoH: » Iki S F. M.

C Įdaryta kokia MKodleo| FRANK VIZGARM. Suv

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėki!

Jei norite užsitikrinti nuo usnies tuunuH, baldus, automobiliuK, 
ar šiaip ką apdranatl, reikalaukite a Kento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kampaniją. Nelaimėt Išti 
kus, neturėsite jokių nemalonumu. ♦
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

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

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL AS6URANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE GO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

IN1ERHAII0HAIIIOUOR CO.
<048-48 80. CAUFORNIA AVU 

11018—0 ,

WHOLE9ALE
FURNITURE

BROKER
KverjrtMng bi M»e line ei 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaentativa

HflOWROOMS IN 
MERCH.ANDISE BfART
Far appolntment rali — 

REPUBLIC 6051

CICERO 4795Tiktai
Pašaukit

riatuo rinkinys 
and klų Ir ma
dų jums pasi
rinkimui.

BCKIT
SI.'MAYfiS

PrUSIflrSkit/ ra
kandus k» da
bar da tu ritu!

1 Mes nulup- 
8im visa se
tą Iki pat 
(r6mu. ą

i Perklljuoslm 
r Ir nuversim 
vlftua aujun-Klrnua

3 Visus Sprt il
gaus p ar iki m.

4Priplldyalm 
ait naujais
vat a 
kala

vailo-

1 dilo dalis 14 
daillnsim.

2 naiki
Patfor Setą 
P rdlrk-lm
u« ntaia 

kainų kaip

s39’5
Ite Jokių Prttvlų, Jei Sumokėta Per S Nėn.

SĄLYGOS Ta,p *la4os’$125 j

MlalmaltH |m»faėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metų GvarantUa Ui Konatrlikelją h* Amataikyutėe Darbą

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56fh Avė. "’SKT1 Ciceto

£58
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CHICAGOJE
Kraujo Legionas

IR APYLINKĖSE

Chicago Lietuvių Kraujo 
Aukotojų Legionas rikiuo
jasi, ruošiasi vykti į Am. 
Raudonojo Kryžiaus Auka- 
vimo Centrą 13 ir 14 dd. ge 
gūžės. Kraujo aukotojai re 
gistruojasi aukoti po paintę 
kraujo, vedami šūkio “Ame
rikos Pergalei ir Lietuvos 
Išlaisvinimui”. Kraujo Le
gionas susiformavo vasario 
mėnesy, minint Lietuvos Ne
priklausomybės 25 metų su 
kaktį. Buvo manyta kuklia] 
sukviesti 25 asmenis į tą Le
gioną, padaryti simbolinę 
kraujo auką, prisimint liūd 
ną Lietuvos padėtį, ir vien 
kart prisidėti prie Amerikos 
karo eigos. Tačiau Chicagos 
lietuviai pakėlė kraujo au
kotojų (Legione) skaičių iki 
netoli 150 ir nusprendė Le
gioną palaikyti per visus 
metus.

Štai į antrą Legiono są- 
skridį jau susiregistravo vėl 
gražus skaičius, ir vis dar 
Registruojasi. Prisidėkite ir 
jūs, padidinkite Legiono na
rių skaičių, ir pasiųskite sa-

(nuo 12 vai. dieną). Nėr ko 
>ijot: ar tai skausmo, ar 
blogų pasekmių — visas 
procesas vykdomas gydyto- 
ių bei slaugių stropioj prie
žiūroj.

Užsiregistruokite pas že
miau paduotus asmenis:

O. Biežienė, Republic 7868
J. Daužvardienė, Hemlock 

7680
H. Kareivienė, Yards 5350 
E. Kubaitis, Virginia 3586
D. Kunaitienė, Cedarcrest 

6161
L. Laban, Lafayette 9867
E. Samienė, Lafayette i 

5887
K. Sriubienė, Cicero 6222. 

irau jo Legiono Nariai
(Aukos kraujo per Ame- 

ikos Raudonąjį Kryžių geg. 
'.3. ir 14 dd. — Amerikos 
Pergalei ir Lietuvos Išlais
vinimui )

Ona Aleliunienė, Ona Bie- 
žienė (2 syk), Lucy Esman,

VIS LABIAU AR TEJA PRIE TOKIO

“Draugas" Acme phou
i < j.

Šis paveikslas rodo U. S. submariną, kuris patrcliuoja japonų vandenyse, randasi prie 
Mt. Fuji. ši vieta yna, nuo Tokio už 70 maili ų. Juodos linijos rodo submarlno persikopą.

Ona Martinonienė, Bertha datų, bet užsiregistravo Le- 
Patrick (2 syk), E zbieta ' giono nariais: '
Paulus, Barbora Pepper, Ka- Į Frances Dabulskienė (2 

Mary Galkus, Isabsl Gedvil, į rolina Petkelienė, Julia syk), Tillie Petraitienė, Ona 
Vincenta Gedvilienė, Rožė i Pumputis, Mary Radvilas. Plukas (2 syk, užsiregistra
Girjotienė, Helen Gloizck, 
Violet Graikauskienė, Fran
ces Gurskienė, Ona Ivanaus
kienė, Kazimiera Jakubkie- 
nė, Agota Janauskienė, An- 
na Janui i e nė, Ona Jonaitie-

vo kraują kovon, kad jis iš- j nė (3 syk), Elzbieta Joni- 
gelbėtų gyvastį bent vieno kienė, Vera KasTauskienė,
Amerikos kareivio. Jei esa
te mažiau 59 metų amžiaus, 
sveikas, galite prisidėti prie 
Legiono ir žygiuot kartu su 
gitais lietuviais-ėm į 5 No. 
J^abash geg. 13 d. (nuo 10 
Vai. ryto) arba geg. 14 d.

Emilija Kass, K. Kinčienė, 
Paulina Klikunienė, Vincen
ta Klimienė, Helen Krasaus
kienė, Dom. Kuraitis, Della 
Kuraitienė (2 syk), Elzbie
ta Lemke, E. Millerienė (2 
syk), Della Mankus (2 syk),

Josephine Reklevič'enė, Elz
bieta Rudauskienė, Adelė 
Rudman, Anna Sadunas, 
Martha Samoska, Elzbieta 
Širvinskienė (2 syk), Anna 
Svilow, Josephine Tvanku- 
nas, Ona Vaicekauskienė,, 
Kazimiera Vaitekūnas, Pet
ronėlė Vaitkevičienė, Mari
jona Vaitkus, Anastazia Va
lančius, Minnie Zapolski, 
Monika Zepaltis, Ona Zepal- 
tis, Mary Zolp.

Žemiau sužymėti aukoja

vo ir 3 sykiui),--Ona Urbo
nienė, Barbora Šliogeriutė.

Budriko radio programa!
Budriko nuolatinė radic • 

programa bus girdima oro 
bangomis gegužės 9 dieną, 
nedėlios vakarą, 9 valandą 
iš galingos radio stoties WC 
FL, 1000 k. šioj Budriko ra
dio programoj dainos ir mu-

Pamatykit
II II

DIDELĖS KORPORACIJOS 
; POKARINIAI PROJEKTAI
J New York, bal. 27. — Op 
timistinį vaizdą kompanijos 
pokarinių projektų, kaip sa
vo šalies srityse taip ir liž- 
sienyje, išreiškė Thomas J. 
Watson, pirmininkas Inter
national Business Machines 
Corporation.

“Mūsų biznyje mes žiūri
me drąsiai pirmyn į naujų 
gaminių išvystymą ir naujų 
pagerinimų pritaikymą prie 
senų gaminių. Nuo to laiko, 
įtai mes buvome įtraukti į 
karo darbus ant mūsų ma
šinų, mums atidarė akis di-

naujai dirbtuvei San Jose,
Kalifornijoje, gaminti kor
tas elektrikinėms skaičiavi
mo mašinoms, pabrėždamas, 
kad nutarimas statyti dirb-

i
tuvę ant Pacifiko kranto bu
vo netik išrokavimas, kad 
kompanija turi ten didelius 
biznius, bet įsitikinimas,
kad po karo Pacifiko kran-Įlis į jų stovyklas, kad pa 
tas bus kur kas didesnė pra- laikyti registravimą reika-t 
monės (industrinė) sritis, lingą sąryšyje su kariuome-

Visi Vyčių nariai ir prie-
kraują anksčiau viršminėtų Pra*om‘ . atsilankyti

' ' Chicagos Apskričio L. Vy
čių susirinkimai sekmadie
nį, gegužės 9 d., 2 vai., Ne
kalto Pras. Panelės Šv. mo
kyklos kambaryje. Sus-mas 
svarbus. Komisija 4-th of 
July pikniko taip pat prašo
ma atsilankyti ir baigti pla
nus. Rašt.

i ną užsakymą nustatytu lai- 
' ku ir su 100% kaip kiekybės 
taip kokybės išpildyme pa
gal sutartis.

Kompanija išvystė juda
mą elektrinį skaičiavimo 
mašinos vienetą, susidedan
tį iš troko su prekyba (trai- 
lor) aprūpinto skaičiavimo 
mašina, bylomis (files) ir 
kitu reikalingu įrengimu, 
kuris lydi kariuomenės da-

f

negu kada nors prieš tai. 
IMB dabar turi 15,500

tarnautojų Amerikoje ir Ka
nadoje ir virš 19,000 tarnau-

desnėms galimybėms naudo- tojų visose šalyse, palyginus 
ti jas tam darbui, kurio jos su mažiau kaip 400 tarnau-
niekad prieš tai nebuvo dir
bę. Mūsų tyrinėjimų spe- 
jdalis departamentas turi 
yirš šimto naujų projektų 
Įvairiose srityse, turinčių 
sąryšį su mūsų reguliariais 
gaminiais ir su tais, kuriuos 
mes numatome gaminti atei
tyje.
Z ‘Mūsų Lotynų Amerikos 
biznis daro sparčius žings
nius ir su tų kraštų išsivys
tymu po karo ir glaudesniu 
bendradarbiavimu tarp jų ir

tojų 1914. Iš jų vyriškiai 
tarnauja Amerikos Jungt. 
Valstybėse, 22% yra armi
joje. “Mes labai didžiuoja
mės tuo faktu, kad 19% iš 
jų, kurie yra karo tarnybo
je, jau yra gavę paaukštini
mus.” Jis perstatė Pfc. 
James Gerard Hali, USMC 
buvusį tarnautoją, kuris bu
vo sužeistas Guadalcanale ir 
gavo Navy Cross.

IMB dabar turi sutarčių 
amunicijos gaminimui už

nės vietos (logistics) nus
tatymu. Vyriausybė dalį sa
vo tarnautojų yra pasiun
tusi į vyriausią IBM įstai
gą Endicott’e, lankyti kom
panijos mokyklą, kad išmo
kti pasekmingiau naudotis 
IBM įrengimais (equip- 
ment).

Laike paskutinių metų 
IBM apdraudos skyrius ap
rūpins savo tarnautojus bu
vo pakeistas taip kad da
bar kiekvienas tarnautojas 
ištarnavęs 1 mėnesį gauna
$1,000 apdraudą. Apdrauda. 
kyla kiekvienais metais iki 
$10,000 po penkių metų tar
nybos ir $20,000 po 25 metų 
tarnybos.

Visi direktoriai buvo vėl 
perrinkti.

zikii bus pritaikinta Motinų 
Dienai. Programoj dalyvaus 
solistė Ona Juozaitienė, du
etai ir didžiulė radio orkes
trą. Juozo Budriko krautu
vė, 3241 S. Halsted St., šias 
programas leidžia jau ketu
riolikti metai. Pranešėjas

Labdarių centras prisiruo- 
šė prie didelio ir gražaus va
karo — operetės “Lietuvai
tė”, kuri bus atvaidinta ge
gužės 9 d., šv. Kryžiaus par. 
svetainėj, 7 vai. vak.

Veikalą vaidins žymūs ar- 
tistai-dainininkai ir gerai iš
lavintas choras.

Lab. Są-gos 1 kuopa daug 
tuo vakaru rūpinasi ir dar
buojasi. Veikli pirm. Elena 
Gedvilienė viena sakos jau 
baigė šimtą tikietų išpar
duoti. Darbuojasi ir kitais 
reikalais. Veikėja Kilmitzs 
aukojo maišą bulvių kuge 
liui po koncerto.

Darbščią reng. komisiją 
sudaro: pirm. E. Gedvilienė, 
S. Mickūnienė, M. Sudeikie 
nė, C. Kneižienė, O. Vaznie 
nė, Maslauskienė.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti geg. 9 d. į Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainę 
Padėkime labdariams užbai
gti prieglaudos įrengimą.

Labdarys

<«•:

DYKAI PAGALBA

NUO REUMATIZMO
Jei kenčiame kūno skausmus; 

iei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rimu jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties ir obligacįjų. Nau
dojamos tūkstančių per virš dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos- 
šbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
iums pilno dydžio DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo 
ikausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
raina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
r jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
cit pinigų, tik savo vardą ir ad- 
esą į:
'iOSSE Products Co., Dept. X-6 
5708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

(Skelb.)

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

WHOLESAIE
«lOUOR
įstaiga

Išvežtajame 
po vLsą 
Obicago.

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

t RANTER, aav.

MUTUAL L1QUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOFIiEVARI) OOI4

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Ais Alus yra pagamintas 1S importuotų 
pirmos rūšies produktų.

blusų krašto, mes numato- I $136,000,000 ir kompanija 
įne Lotynų Amerikoje labai yra pajėgi išpildyti kiekvie- 
didelį padidėjimą mūsų biz-
pio. Po šio karo, kai atsta 
tymo periodas bus praėjęs,
Ihes tikime, kad turėsime 
didelę pažangą užsienio biz
nio išsiplėtojome. Mes esa
me pasaulinio masto biznie- 

' Jiai ir nežiūrint kur bus biz- 
atliekamas, mes visur 

‘ Jalime būti su pagalba.”
» Jis taip pat pranešė, kad 
jpmpanija ‘ aprinko vietą

r^=

LAIKAS TAISYTI NAMUS

STANLEY LITWINAS

Namų taisymui materijolo gali
ma gauti kiek Ųk reikia. Svar
biausia reikia žiūrėti, kad namo 
stogas būtų geras. Jei stogas 
kiauras, į namą įbėga vanduo ir 
nuo tada prasideda visokie triu- 
beliai.

Apkalti namą iš lauko 
yra labai naudinga ir eko
nomiška. Namas tada iš
rodo kaip naujas ir kaina 
jo kyla, jei kas nori par
duoti. Taip pat jis žiemą 
būna šiltesnis, nes per sie
nas šilima ne išeina į lau
ką.

Apie skrynas irgi reikia 
apsirūpinti.

Carr-Moody Lumber 
Company, 3039 So. Hals
ted St., Stanley Litwinas, 
vedėjas, turi pilną pasi-. 
rinkimą aukštos rūšies 
lentų ir namų materijolo. 
Apskaičiavimas teikiamas 
nemokamai.

Reikalui esant, kreipkitės 
į lietuvių įstaigą, šios įs
taigos skelbimas telpa 
“Drauge.” (Sk.).

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBIJTOR 

, OF

Ambrosia & Nedai
B EĖR S

Urmo (vvDoiesalej kainomis pristato į alines ii ki 
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarndyiną

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

,7

BUNCO IR KORTŲ PARĖ

RENGIA ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIUBAS

Sekmadienį, Gegužės (May) 9, 1943
HOLLYWOOD INN — 2417 W. 43RD ST.

Pradžia 4-tą valandą popiet
' • Po Lošimo šokiai Prie Geros Orkestros.

įžanga Sic Taksai 4c Viso Sftc
jP

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !'

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

l-flbal geros rūšies moterų kailiniai, kaltukais papuoštAjs arba 
cloth kotai parsiduoda mižomtntomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ilAMDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588
Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

P) AR AR Geriauslas Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
«L'***J*k*l Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALEŠMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

Mums Valdžia SAKO;
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j) kairį 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. D1-. 
dėtis paairin-’ 
kimas visokių 
spalvų apdan.

••• $1
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAI!

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
>

■V ■ ■ l
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Atlaidai Aušros 

Vartų parapijoje
Rytoj, per sumą 10 vai. 

** ryto, Aušros Vartų bažny
čioje prasidės 40 vai. atlai
dai. Per šias dienas Viešpats 
Dievas ypatingu būdu teiks 
savo malones visiems pra

šantiems. Todėl raginame 
visus dalyvauti šiuose at
laiduose ir pasinaudoti Die- 
vo malonėmis. Bris ir progos

' atlikti velykinę išpažintį. 
Mišių tvarka sekanti:

Sekmadienyje — 10 vai. 
— iškilmingos šv. Mišios; 
pirmadienį ir antradienį — 
6, 8, 9. Paskutinės, iškilmin
gos šv. Mišios, po Mišių pa-

h mokslas.
Pamokslus sakys sekanti 

kunigai: sekmadienį vakare 
kun. V. Urba iš Dievo Ap
vaizdos parap.; pirmadienį 
iš ryto — kun. J. Grinius iš 
Šv. Antano parap., Cicero, 
vakare — kun. J. Naudžius 

y iš Šv. Pranciškaus parap.,
* Indiana Harbor, Ind.; ant

radienį: ryte — kun. A. Zar 
karauskas, Gimimo Panelės 
Šv. parap.; vakare — kun. 
A. Mažukna iš Šv. Gabrie
liaus par., Milwaukee, Wis.

Tad, pasinaudokime Dievo 
malonėmis.

Kun. J. A. Dambrauskas

=
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Motinų Diena

ClCSfSie . ’ .? ' , .'ff -.. SE r.'!.

Šv. Antano parapijos Ka
reivių Motinos ir Žmonos eis 
prie šv. Komunijos per 7:30 
vai. šv. Mišias ir visos drau
gijos narės yra prašomos at
vykti 7 vai. ryto į parapijos 
salę įsigyti gėles.

Prieš šv. Mišias bus pa
šventinta vėliava kareivių 
garbei, kurią dovanojo pa
čios kareivių motinos. Vė
liavoje matosi 230 žvaigž
džių su dviem auksinėmis 
žvaigždėmis.

Per šv. Mišias laimioj a 
Al. Brazis ir parapijos mo
kyklos vaikučiai.

šv. Vardo' draugijos na
riai priims šv. Komuniją mo-

Sodalietės ruošiasi 

pagerbti motinas
Brighton Park. — “Imk 

nuo manęs šią dovaną, šių 
rožių, iš darželio pririnktų 
gražiausių’’... Taip skambės 
daina, kurią sodaliečių dai
nos grupė išpildys Motinų 
Dienoje.

Sodalietės ruošiasi gražiu 
ir ypatingu bųdu savo mo
tinėles pagerbti jų dienoje. 
Visos sykiu išklausys šv. Mi
šių 8 valandą ir priims šv. 
Komuniją. Po Mišių, moti
nėlės bus pavaišintos pus
ryčiais ir programėlių.

Toje dienoje taipgi pripuo
la Pasaulio Sodaliečių Die
nos šventė, kurią viso pa
saulio sodalicijos ypatingai 
paminės. Kiekviena sodalie- 
tė pelnys amžinus atlaidus, 
jei tą dieną paminės pagal 
Šv. Tėvo įsakymus.

Motinų Dienoje taipgi pri
puola parapijos vakarienė. 
Gerą dalį programos išpil
dys sodalietės. Programa 
skirta motinėlėms ir tikimės, 
kad visiems patiks. DAV

tinų intencija per Mišias šv. 
7:30 vai. Draugijos nariai 
yra prašomi atvykti prieš 
Mišias pasiimti gėles. Nau
jieji draugijos nariai priims 
gražius paveikslus, kuriuos 
dovanojo grab. Antanas Pet
kus.

Šv. Antano parapijos ka
talikiškų dukterų draugijos 
nariai taipgi priims šv. Ko
muniją motinų intencija per 
Mišias 7:30 vai. ryto. XXX

bus ne kas antrą sekmadie
nį kiekvieno mėnesio, kaip 
iki šiol būdavo, bet kas ant
rą pirmadienį kiekvieno mė- . «, . _.

o . ,. . . - . Garfield Park Lietuviųnėšio. Sekantis susirinkimas . » , . .
bus pirmadienį, gegužės 10 Zf-1?* ^aS& P*?*0

j “ “ . klubo mėnesinis susirinki-d., paprastoje vietoje ir pa- . , .
nrfl^tn UikH mas lvyks neueh°J’ gegužes
prasiu ai u. 9 d N)3poleon HalI, 3958 w

K. Skelly, sekr. 5th Avė., 11. valandą ryto. 
_________ (Prašomi visi nariai būtinai

Town of Lake. - Moterų yra Pa6
o , • • i. mę tikietų baliaus, turi caSą-gos 21 kp. susirinkimas | __
įvyks sekmadienį, gegužės 9
d. tuojau po 12 vai. šv. Mi- į 
šių. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Be to, primena-

čia.u, kad būtų laiko susi
tvarkyti eisenai. Valdyba

grąžinti šiame sus-me, kad 
būtų galima išduoti atskai
ta. M. Medalinskas

me, kad sekmadienį kuopa 
in corpore eis prie šv. Ko Į 
munijos 8 vai. Mišiose. Na-1 
rėš prašomos susirinkti anka
-------------------------- I

Susirinkimai
Vargdienių Seserų Gildos 

susirinkimas, iš priežasties 
40 vai. atlaidų užbaigimo 
Aušros Vartų bažnyčioj, į- 
vyks trečiadienį, gegužės 12 
d., parapijos salėj, tuoj po 
gegužinių pamaldų. Nariai 
prašomi skaitlingai dalyvau
ti ir malonėkite grąžinti ti- 
kietus ar pinigus gegužės 9 
dienos parengimo, kad grei
čiau būtų galima reikalas 
baigti. V-ba

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

Marųuette Park. — LRKS 
A 163 kuopos nariai prašo
mi įsidėmėti, kad nuo gegu
žės 10 dienos susirinkimai

JOS. F. BUDRIK
Ine■r

3241 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7237

Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jewelry' ir 
Rekordų. Didelis pasirin
kimas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

*Frieti inelude ftderal Jok
Jums apsimokės atva
žiuoti pas Budriką, kad ir 
iš toliau. Kainos prieina
mos. Krautuvė atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų.

Sudriko leidžiami Radio 
Programai:

WCFL 1000 k. Sckmad. va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtad. 7 
vai. vakare.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

7 * ♦

MUTUAL
FEDERAL

and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCJE Dieną Ir Nalrtf

Canal 8887
Ben. t. KAZANAUSRAS

Sekretorius

4006-07 SOUTH HERMITAOE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4M2-M SOUTH GALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS ~ t :00 esL Pirmad ir Ketvirtai. 

U atotiee WGES (1300), au Povilu šaltlmieru.

Town of Lake. — Akade
mija Rėmėjų 1 skyriaus su
sirinkimas įvyks sekmadie
nį, gegužės 9 d., 1:30 vaL 
popiet, parapijos mokykloje. 
Visos narės prašomos susi
rinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės svarbus susirin
kimas įvyks nedėlioj, gegu
žės 9 d., 1 vai. popiet.

Rašt. E. W. Mikutis

G4RY, INDIANA LAIDOTU Vi V (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris pataršau ja

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

> APYLINKES LIETU VIJ A KASDIENSU ATYDA KLAUSOSI:

NARGUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

» (Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi* '..V*"’ • "** ri^n r 1 in- ; n -y.. .
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—
Mūsų pastatytas 

TĖVAMS MARIJONAMS

61 Firma Viri 60 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERŠONALdZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

§NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1CSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Brighton Park. — Labda
rių Są-gos 8 kuopa laikys 
susirinkimą nedėlioj, 9 d 
gegužės, tuoj po pamaldų 
mokyklos kambary. Visi na
riai prašomi atsilankyti, nes 
sus-mas svarbus.

Rašt. O I.

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek 
madienį, gegužės 9 d., para-M 
pijos mažoje sąlėje, 1 valan-’“
dą popiet. Narė3 malonėki-»• #
te atsilankyti. Valdyba *

SKELBKITfiS “DRAUGE” •

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumesklt senų, augeduntų Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. JOsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnlkai gali 
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR .irsu VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

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

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Plurnbtng ir Heating, Taisymo ar Rcikųicnų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

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

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

NDASI. PAS MUS JUS^SUVIRS 200 PAMINKL
ra:__

5 Pasirinkimui.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS šeštadienis, geg. 8 d., 1943

ATYDA !! PIRMUTINIS ŠIŲ METŲ PIKNIKAS
Įvyksta Visu Lietuvių Mėgiamame Vytauto Darže! Sekmadieni, Gegužės (May) 9tą dieną, 1943 metais! i 'f

RENGIAMAS - VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS, ROSELAND, ILLINOIS.
MOTINŲ DIENOJ pagerbsim Chicagoš ir apylinkes 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 įvairūs žaislai visus linksmins. 
Įžangos tikietas tiktai dešimts centų (10c) su laimėjimu 
šimtas penkiasdešimts dolerių ($150.00) Dėdės Šamo Karo 
Bonais! Pasinaudokite proga!

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

Visus nuoširdžiai kviečia,
KUN. J. PAŠKAtSKAS IR KOMITETAS

Kalba GRĮŽO IŠ FRONTO

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų’

Pasprukęs nuo okupacijos, kovoja ir už 
Lietuvos išlaisvinimą

Edvardas Staknys ,
(Staknevich)

Electr. Mate II Class

Edvardas Stakny3 (Stak
nevich), Electr. Mate II 
Class, gimė 1919 metais, 
lapkričio 28 dieną, Bloom- 
field, N. J. Į Lietuvą su tė
vais išvyko 1922 metais. Pa
langoje baigė pradžios mo
kyklą ir vidurinę gimnaziją.
Kaune baigė Aukštesnę 
Technikos mokyklą, 5 metų 
kursą, 1940 metais, ir gavo 
elektrotechnikos inžinierio
'laipsnį. Sekmadienį įsigaliojo

Rusams bolševikams oku- serijos raudonos stampos. 
yavus Lietuvą, Edvardas i Gegužės 16 dieną įsigalio- 
1940 m. rugpiučio mėnesį j ja H serijos raudonos štam- 
atvyko į Ameriką, kai buvo j pos.

vežami Amerikos piliečiai. 
Atvyko laivu “American Le- 
gion”.

Edvardas Lietuvoje pri- 
; klausė prie Jūrų Skautų. 
Dalyvaudavo Palangoj plau
kiojimo rungtynąse. Yra ge
ras plaukikas.

Edvardas, prieš išvykda
mas į armiją, dirbo Wrights 
orlaivių dirbtuvėje Pater- 
son, N. J., kaipo braižytojas 
(draftsman). Yra nevedęs.

Edvardas į Dėdės Šamo 
kariuomenę išvyko 1942 me
tais, rugsėjo 28 dieną. Jo 
adresas yra šis: E M, 2 C 
Hdq. Co. Navy 8,185 Flect 
Post Office, San Francisco, 
Cal.

Jo tėvai, Antanas ir Ona 
(Vaškiutė) Stakniai, gyve
na 199 Kingsland avenue, 
Lyndhurst, N. J.

per miegą 
nuvedė į kalėjimą

New York. — Annuzio 
Immediato per miegą kal
bėjo. Ir gegužės 6 dieną bu
vo rastas kaltas b'gamijoje 
(daugpatystė). Jis buvo nu
teistas dviem metam kalėji
mam

Immediato vedė Nora 
Antonica 1937 m. Vyras 
trims mėnesiams paliko 
žmoną. Kada jis grįžo į pa
muš, žmona girdėjo, jog jos 
vyras per miegą sušuko: 
“Anna, dear”. Vyras buvo 
areštuotas, jis prisipažino, 
jog buvo vedę3 Anna Cun- 
niff sausio 10 dieną, 1943 
m.

Keturių centų tikėtai 
mokyklos vaikams

Chicago Surface Lines 
pradėjo ruošti keturių cen
tų gatvėkarių tikėtus mo
kyklos vaikams, kurie turi 
virš 12 metų amžiaus.

Gatvėkarių kompanija pa
žadėjo dažniau švarinti gat- 
vėkarius.

'“Draugas” Acme photo

Lt. gen. Lesley McNair, U. S. armijos žemės jėgų vadas 
Tunisijoje, buvo sužeistas balandžio 23 d. Jis grįžo iš 
fronto į Washington.

Išleistuvės ir pagerb- 
luvės kareiviui

Raudonos stampos Nuteistas
G Bruno Jachyniak, 23 me

tų, pereitą ketvirtadienį, bu
vo nuteistas 199 metus ka- 
lėjiman už dviejų žmonių 
nužudymą.

buvo Pridėta!
Obolių "Medus 
Dabar apsaugo 01d Gold 

Šviežumą ir Skonį

Kita NAUJ&NYBE

Cukrus, padangos, 
raudonos ir mėlynos 
stampos

Gegužės 31 diena yra pa
skutinė diena stamp No. 12, 
gera dėl penkių svarų cuk
raus; paskutinė diena ant
ram periodiniui apžiūrėji
mui keleivinių automobilių 
padangų, kurių savininkai 
turi “C” kortelę; baigiasi 
data dėl E, F, G, H ir J se
rijos raudonųjų štampų ir 
dėl G, H, J serijos mėlynų
jų štampų.

|V| Be BV g BV BIškrito is Ireicojo 
aukšto

Dviejų metų amžiaus vai
kas, pereitą ketvirtadienį, 
iškrito pro langą iš trečiojo 1 
aukšto. Vaikas liko sužeis
tas. Nelaimė įvyko 3505 In
diana avė.

M EISENAI praeity ie, obuoliu konaent- 
ratas buvo išvystytas iš tyro skysti

mo šviežių obuolių . .. švelnus auksinis 
nektaras pritinkantis puikioms taba- 
koms... ir pagelbsti, palaikyti jų drėg
numą ir šviežumą.

Obuolių “medus” mes tą vadinam— 
ir vartojam dabar {merkimui rinktinio 
Old Gold mišinio—apsaugojant skonį ir 
šviežumą jūsų pasigėrėjimui. Jsigykit 
pakuti Old Gold šiandien. Matysit, 
kaip švležfls jie yra ... apsaugoti obuo
lių “medaus.”

v OfeMurms
PIRKIT

DAIIOIAV KARO 
BONŲ PABARI

Galima užsiregistruoti 
ūkio darbui

Ūkio darbui jau dabar ga
lima užsiregistruoti. Vyrai 
ir moterys gali užsiregist
ruoti valdžios darbo biuruo
se. Chicagoje toks biuras 
yra U. S. Employment Serv
ice, 20 N. Wacker drive.

Nuostoliu sąrašas
Washington, D. C., —

Navy gegužės 6 dieną pa
skelbė sąrašą, kuriame pa
žymėta, jog septyni jūrinin
kai yra dingę, du iš jų iš 
Chicagos. ,

Nuo 1941 m., gruodžio 7 
dienos navy, marine corps ir 
coast guard nuostolių sąra-1 
še turi 24, 921 asmenį, iš jų 
7,187 mirė, 4,664 sužeisti ir 1 
13,070 dingę.

i ♦

O10 GolO
CIOARF. TAI

P. Eorllin.nl Compony—13<it n Klintimi 1750
* Naujas i ilrFcnumo pslatkvtojaft 
livy*tyla A. 8. Derartment oi 
Airrlcnllurc. Mes vadinami ta 
Obolių “M ėdu

Klaidos atitaisymas
“Drauge”, gegužės 5 die

ną tilpo aviacijos kadeto 
Paul M. Narsučio paveiks
las ir aprašymas, kur tarp 
kitko pasakyta, jog Paul M. 
Narsutis yra vedęs. Tai yra 
klaida. Paul M. Narsutis 
yra nevedęs, šiuo įsibrovu
sią klaidą atitaisome.

įteikė $6,000
Lane Technical high school 

mokiniai, pereitą ketvirta
dienį, įteikė armijai $6,000 
nupirkti ambulansą.

Lane mokyklos mokinai 
jau yra nupirkę už $440,000 
karo bonų. Mokykloje yra 
6,000 mokinių.

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
Gramonto svetainėj, 4535 S. 
Roclęvvell St., įvyks gražus 
pagerbimo vakaras jaunam 
kareiviui Leo Padžiunas, ku
ris dabar yra parvykęs ant 
“furlough”.

Leo Padžiunas yra čia gi
męs jaunuolis, augęs Liet- 
tuvoj, ir sugrįžęs į šią šalį 
1938 m. ir vos susipažinęs 
vėl su savo gimtine, išėjo 
kariauti už ją.

Leo buvo išvykęs prieš 
metus į Australiją, iš ten į 
New Caledonia, o paskui 
Solomon salas. Ten buvo 
sunkiai sužeistas kovoje su 
japonais.

Draugai atjausdami ir 
įvertindami Leo Padžiuno 
drąsumą, ir kad jis nušovė 
jau septynius japonus, mū
sų priešus, kurie jau nega
lės sužeisti ar nušauti kitų 
mūsų jaunuolių kareivių, 
rengia šį pagerbtuvių vaka
rą tikslu suteikti jam užuo
jautą ir parodyti, kad lietu
vių visuomenė irgi įvertina 
jo atliktų žygį.

Draugai rengia gražią 
programą su dainomis, ku
rią išpildys choras ir due
tai. Kaip girdėti, Keistučio 
Choras dainuos keletą gra
žių dainelių. Duetą išpildys 
p-lė Aldona Mažeikaitė ir 
Antanas Jakutis. Sally ir 
Genevieve Ruibis, gražios 
jaunos sesutės, irgi žadėjo 
padainuoti gražių dainelių. 
Po programos bus šokiai, 
prasidedant nuo 7:30 vai. 
vak.

Pirmadienį Leo vėl grįš į 
karo tarnybą ir mano, kad 
gal vėl teks susitikti su 
priešu. Leo turi sesutę Ve
roniką, kuri gyvena 7228 
Rockwell str.

Ateikite praleisti smagiai 
vakarą sekmadienį, geg. 9, 
Gramonto svetainėj, 4535 S. 
Rockwell St. Jžanga maža. 
Atėję pasikalbėkite ir su ka
reiviu. —“Rengėjai”

Areštavo už pokerio 
lošimą

Policija buvo areštavusi 
12 moterų už pokerio loši
mų. Jos buvo areštuotos vie
name Broadway gatvės na
me.

TIE PATYS TABAKAI—PUTOKAITANT 
LATAKIA

MAŽIAUSIA
NIKOTIXO

MAŽIAU*’*
gbrki.e 
ERZINANTI V 
TARS IR HKHINS

Knip yrn parodomu 
I>o4nl,*kq. vii.
netiri) bandymų 1
vadovanjanftų r«*iq—
|MMl»ry I o* Itėl KeaMli-nOtreac.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Gavo leitenanto laipsnį
Fort Sill stovykloje, Okla- 

homa valstybėje antrojo lei
tenanto laipsnį gavo Felix 
Kirkilas, 6007 So. Maple- 
wood, Chicago.

SKELBKITE8 DRAUGE

Mirė nuo kulkos
Petras Butvilas, tavernos 

savininkas, pereitą trečia
dienį, mirė nuo kulkos. Ne
laimė įvyko McKinley Parke, 

į netoli 37 gatvės ir Leavitte 
j str. Jo tavernas buvo 3327 
Archer avė.

X Komp. A. Pocius, ope
retės ‘ ‘Lietuvaitė ’ ’ dirigen
tas, ir Ignas Sakalas, reži
sieraus, po paskutinės gene
ralinės praktikos vakar va
kare padarė tokį pareiški
mą: sekmadienį (geg. 9 d.) 
Šv. Kryžiaus par. salėj “Lie
tuvaitės” artistai-solistai ir 
choras pasirodys dar geriau, 
negu pirmais sykiais.

X Aušros Vartų bažny
čioje 40 vai. atlaidai prasi
deda rytoj per sumą 10 vai. 
Kaip kasmet, taip ir šįmet 
tikimasi, kad į atlaidus, c 
ypatingai pirmą ir paskuti 
nę dieną, suvažiuos visi bu 
vusieji vestsaidiečiai, dabar 
gyveną kitose kolonijose.

X Ed. Prosevičiui ir Juo- 
zapinai Dargiūtei “ vestuvių 
varpai suskambės sekmadie
nį, gegužės 16 d., 12 vai. šv. 
Mišiose Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčioj. Jaunavedžių tė
vai yra žymūs Marąuette 
Park gyventojai-biznieriai ir 
rėmėjai visų katalikiškų ir 
tautinių reikalų

X Zurn. Stasį Piežą pa
sveikinti vardadienio išvaka 
rėse jų bute buvo susirinkęs 
būrelis draugų ir visuome
nės veikėjų. Jų tarpe ir du 
Stanislovai: kun. Gaučias ir 
kun. Valuckas, už kurių svei 
katą taip pat pakelta taurės

X Komp. A. Pocius, buvo 
vienatinis vyras grupėje 19 
moterų iš Raud. Kryžiaus 
Radio šeimininkių vieneto, 
kuris praeitą ketvirtadienį 
buvo nuvykęs paaukoti krau 
jo Raud. Kryžiui. Džiaugiau
si tsurėjęs progos susipažin
ti su III. vai. gubernatoriaus 
žmona Mrs. Green, kuri du 
syk į savaitę centre eina 
slaugės pareigas.

X Petras Kalnis, savinin
kas biznio-užeigos adresu 
1858 We8t 14 St., šiomis die
nomis grįžo iš ligoninės, ku
rioje gydėsi pagautas sun
kios ligos. Prieš įeidamas į 
biznį jis buvo veiklus Auš
ros Vartų parapijoj darbuo
se ir keliais atvėjais komi
teto nariu.

X Helen Fendner (Mažei
kaitė) su savo vyru Rapolu 
keletą savaičių viešėjo uoS- 
vio Fendner ūkyje, Sacra- 
mento, Calif. Džiaugiasi ke
lione ir pamačius įdomių A- 
merikos vietų. Ji yra sesuo 
žinomos So. Chicago veikė
jos A. Snarskienės.
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