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U. S. LAKŪNAI SUNAIKINO 113 AŠIES LĖKTUVU
r Tas yra vienos dienos amerikiečių

♦

lakūną užsimojimas prieš aši
Svarbiausia tas, kad U. S lakūnai 

,>• tik vieną savo lėktuvą prarado
SĄJUNG. VADOVYBE š. Svarbiausia tas, kad ame-

Afrikoj, geg. 21.—Amerikie-j rikiečiai lakūnai tik vieną 
čiai lakūnai bombonešiais ir savo lėktuvą prarado.
koviniais lėktuvais vakar at
liktais plačiais “reidais'’ Ita 
lijoj ir Sardinijos saloj su
naikino net 113 ašies lėktu- 

k vų, oficialiai paskelbta. Pa
žymėta, kad tas yra reikš
mingiausias vienos dienos 
laimėjimas.

Jei priešas nori laimėti, 
jis turi įsiveržti,

T sako naciai

Amerikiečiams lakūnams 
prieš ašį Viduržemio jūros 
fronte vadovauja žymusis 
lakūnas skridikas maj. gen. 
J. H. Doolittle. Tai tas pat 
vadas, kurs amerikiečiams 
lakūnams vadovavo atakose 
prieš Tokijo.

Šį kartą amerikiečiai tris 
bombas pataikė į vieną di
delę užtvanką už 10 mailių 
į rytus nuo Sassari, šiaur
rytinė j Sardinijoj. Kas su ta 
užtvanka įvyko, kol kas ne-

BERNAS, Šveicarija, geg. t sužinota.
21.—Vokietijos nacių gvar-1 Iš sunaikintų ašies lėktu-

INDIANAPOLIO PRIEMIESTY PE R SAVAITĘ ANTRAS POTVYNIS

•draugas’ Acine piloto

Ravenswood, Indianapolis, Ind., priemiestis per savaitę antrą kartą liko apsemtas 
vandeniu. Tokio potvynio nėra buvę nuo 1913 metų. Tūkstančiai liko be namų.

dijos laikraštis Das Schwar- 
ze Korps, analizuodamas ka
rinę situaciją pareiškia, kad 
vienoj, ar kitos pusės tikra-

'•Gls laimėjimas bus išspręs
tas, kai sąjungininkai pra7 
dės atakas Europos žemyne.

Laikraštis įspėja vokie
čius, kad sąjungininkai, kaip 
šiandie dalykai stovi, ban
dys įsiveržti Europon. Jie 
bus priversti iš ašies atplėš
ti žemyną dalimis. Bet vo

kiečiai pasistengsią tai sutu
rėti, sako laikraštis.

Savo rėžtu italų fašistų 
spauda ramina italus, kad 
sąjungininkų invazija greit 
neįvyks. Sako, sąjungininkai 
šiandie daugiau savo domės 
kreipią į Japoniją. *

A Pietų Prancūzijos 
pakraščiai menkai 
naciiį

Pabaltijis pasirengęs sukilti prieš 
nacius, bet labai bijo bolševizmo

STOKHOLMAS, geg. >21,i Jei ne bolševikizmo bai-
—(A.P.) Hitlerio pastangos mė, Pabaltijo gyventojai 
Pahalt.ųrfa kraštua- aaaifikuo tuojau susimestų prieš

vų dalis numušta kovų laiku 
dausose, o kita dalis susta
tytų aerodromuose. Tarp su 
naikintų lėktuvų buvo daugu 
mas vokiečių ir italų bombo
nešių:————-------------------------

Italijoje lakūnai atakavo 
Grosseto aerodromą, už 90 
mailių šiaurių link nuo Ro
mos. Ten sugriauti angarai, 
administracijos pastatai ir 
konkretiniai takai lėktuvų 
įsibėgimui.

Žiniomis iš Londono, bri
tų lakūnai praeitą naktį 
penktąjį kartą iš eilės ata
kavo Berlyną ir, be to, dar
Bremeną ir Esa'JS. Tik vie- )° kraštų P“P™k« * ^di
nas britų lėktuvas negrįžo, j j°n Atvykę bėgliai.

I Jie pareiškia, kad Lietu-
Netoli Bremeno bombomis 

sukeltas gaisras vienam pa
trankų šovinių fabrike ir su
skaldytas vienas važiavęs 
traukinys.

ti susidūrė su griežtuoju 
žmonių priešinimosi. Tik 
bolševikizmo baimė gyvento 
jus sulaiko nuo sukilimų 
prieš nacius okupantus. Jie 
žino, kad kaip greitai bus 
nusikratyta naciais skriau
dėjais, tuojau į Pabaltijį iš 
naujo susikruš savieji ir sve 
timieji bolševikai engėjai. 

Taip pasakoja iš Pabalti-

cius okupantus. Nes ‘ kaip 
lietuviai, taip latviai ir estai 
yra gyvybingi ir ištvermin
gi. Pasiryžę iki mirties grum 
tis su priešu už laisvę ir sa
vo kraštų nepriklausomybę.

Rusai atakuoja 
vokiečius iš jūros 
ir sausumos

LONDONAS. — Iš Berly
no per radiją praneša, kad 

LONDONAS, geg. 21. —! Mussolini ir toliau “valo” 
Louis Jacąuinot, buvęs pran fašistų partijos viršūnes, o 
cūzų vidaus reikalų pasek- savęs nekliudo.
retorius, pareiškia, kad jo-1 ------------------------
kių svarbesnių apsaugos dar SKELBKITftS DRAUGE 
bų neatlikta pietinės Pran-

vos, Latvijos ir Estijos gy

ventoja.!, kurie prieš dvejus 
metus sveikino nacius kaip 
išvaduotojus nuo bolševikiz
mo, šiandie veda griežtą ko
vą su tais “išvaduotojais.”

KARO EIGAcūzijos pakraščiais.
Anot jo, italų okupacinės

kariuomenės Prancūzi j o j e i
moralė taip susmukusi, kad ’ EUROPA. — Amerikiečiai 
vokiečiai nusprendę italus lakūnai atakuoja Italijos sa- 
pašalinti, jei sąjungininkai las Viduržemio jūroje ir pa- 
sukeltų ten invaziją.

Amerikiečių veiksmai Altu saloje 
tęsiami; japonai yra spąstuose

Iš Vichy per radiją paduoda žinių, 
kad japonai Aitu apleidžia

WASHINGTON, geg. 21. 
— Laivyno departamentas 
skelbia, kad Attu saloje, 
Aleutians (šiauriniam Paci- 
fike), amerikiečiai sėkmin
gai tęsia karo veiksmus 
prieš japonus.

Vyksta pasitarimai 
apie karo planus

WASHINGTON, geg. 21 
— Prez. Rooseveltas šiandie 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad apie karo veiks
mus pasitarimai dar nebaig
ti. Sakė, kad sąjunginių val
stybių štabai daro tuos plaKataliku laikraštis

aštriai peikia "Mescow nūs ir gal šiandie vakarą tai 

MiSSiOn,r flIfTlĘt v^sa ^US ^UO^a Patikrinti

(Vichy radijo skelbia iš 
niekur kitur nepatvirtintas 
žinias, kad, girdi, japonai 
Attu salą apleidžią. Kaip jie 
gali tai daryti, jei amerikie
čiai iš visų pusių juos apsu
pę ir budi, kad jie nieku bū
du negalėtų pasprukti).

Japonai uždaryti ryti
niam salo3 gale apie 15 ket
virtainių mailių plote ir, 
kiek žinoma, nemano gra
žiuoju pasiduoti.

Priešui nėra progos apsi
ginti, arba pagalbos sulauk
ti. Jei gražiuoju nepasiduos, 
jie yra ten dingę.

Apie 72 bilijonai dol. 
armijaijam, prezidentui, ir minis

trui pirmininkui Churchil- 
liui. Kol kąs apie tuos kare

jo« oficialus -ergaiMB Į M^re^^urody damas,
Catholic Berald Citizen”I B> kartė negah ka daug.au I

bilijonai dolerių armijos iš-

MILWAUKEE, Wis., geg. 
21.-Milwaukee arkivyskupi-

WASHINGTON, geg. 21. 
Pręz. Rooseveltas kreipės

aštriais žodžiais peikia iš-1 Prane^i- 
leista ir teatruose rodoma! Be kitko Pre2identaa Pa‘
“Moscow Mission” fiimąjteiikė, kad J. A. Valstybių
kuri paremta buvusio Sovie
tų Rusijai ambasadoriaus 
J. E. Davies parašyta ir iš
leista knyga.

Laikraštis pažymi, kad 
filmą yra niekas daugiau, 
kaip tik bolševikinė propa
ganda. Filmą žemina Angli
jos ir Amerikos demokrati
ją ir glorifikuoja Rusijos

laidoms 1943-44 fiskaliniais 
metais. Praeitą sausio mė
nesį šių išlaidų buvo numa
tyta apie 6 bilijonais dol. 
mažiau.

Baltųjų Rūmų sekretorius

MASKVA, geg. 21.—So
vietų vadovybė skelbia, kad 
rusai vakariniam Kaukaze 
atakuoja vokiečius iš sausu
mos ir iš jūros pusės ir su- 
keldina jiems didelius nuos
tolius. Dar daugiau baržų su JdpOMĮ IdlVyito 

vokiečių

bolševikizmo vadus. Falsifi-, ki>vose žuv«s jaPonų admir0 
kuojami Amerikos, Rusijos!las Yamamoto, vyriausias 

1 japonų laivyno Pacifike va
das. Jo vietą, sakoma, užė-

ir istorijos atvaizdai.

kariuomene ties
Nes kaip bolševikai, taip ir Anapa uostu sunaikinta, 
naciai yra mažesnių kraštui Keturi vokiečių infanteri- 
ir tautų pavergėjai ir išnau-, jos puikai buvo susimetę 
dotojai. Jie viską žada ir ža- atakuoti rusus Novorossiis-
dėjimų neištesi.

Kai prieš dvejus metus 
bolševikai ištrenkti iš Pabal 
tijo, naciai žadėjo kraštus 
pakelti ekonomiškai, nes bol 
ševikai viską buvo sugriovę 
ir sunaikinę. Bet nacių Ža

ko šiaurvakaruose. Tačiau 
atmušti.

Sovietų vadovybė pripažį
sta, kad nepaisant rusų pla
čių veiksmų, vokiečių atspa
rumas dar pakankamai stip
rus.

dėjimai palikę tik ant popie-
riaus. Nukamuota ekonomiš BlItŲ Seto. Edeil BpiC

U. S. kariuomenę
kai Pabaltijį naciai dar la
biau panardino skurdan. Iš

Už plepėjimus 
* nuteistas kalėti

čią Italiją. O britai lakūnai 
atakuoja Berlyną ir kitus
Vokietijos karo pramonės ūkininkų atima žemės ūkio 
centrus. (produktus ir galvijus. Didės

___  j nius ūkius paveda vokie-
PACIFIKAS. Attu salo- ££amg kolonistam®. Pramo-

LONDONAS, geg. 21. — Aleutians, japonai sukru n6g jgtaig<)g uip paduo_ 
Edward Ryan, 52 m. amž., j ĮĮ^_ rytiniam salos gale ir j darnos vokiečių kontrolei, 
teismo nuteistas vieną mė- v*8 JI© y» •m® i žydams gi niekur nėra vie-
nesį kalėti už nereikalingas riklečl” 

kalbas. ' ' RUSIJA. — Rusai smogia
Jis savo kaimynams paša- vokiečiams vakariniam Kau 

kojo, kad sąjungininkų kon- kazo fronte. Maskva pažymi, 
vojai paskutiniais laikais kad ten vokiečiai turi dar 
praradę 200 savo laivų. daug atsparumo.

tos. Jie kalinami, kankina
mi ir žudomi. Krikščionys 
taip pat kiekvienam žingsny 
varžomi.

Tai tokie “išvaduotojai”1 
tie naciai.

LONDONAS, geg. 21. — 
Britų užsienio reikalų sekre
torius A. Eden pareiškia, 
kad U. S. kariuomenės Bri
tanijoje užsilaikymas yra 
“nepeiktinas.’’ Jis sakė:

“Mes mylime mūsų ameri
kiečius svečius ir viliamės,

vadas žuvęs
WASHINGTON, geg. 21.

—Iš Tokijo per radiją pas
kelbta, kad Pacifike orinėse

karo jėgų didesnėj i dalis 
yra Pacifike, ne kur kitur.

Prezidentas dar pažymė
jo, kad sąjunginių valstybių
seniau paskelbtas nusistaty- 
mas, kad su priešu (ašimi r Stephen Early išaiškina, kad 
nieko bendra nebus turima S» karta aPie 6 biliionaia 
iki jis besąlyginiai pasiduos. do1- išlaidos Padidint03 ar’ 
nekeičiamas. mij°® oro jSgų programos

praplėtimui.
kadSekretorius sako, 

ateinančiais fiskaliniais me
tais armija tikisi gauti 
1,147,000,000 svarų lėktuvų 
palyginus su gautais 911,- 
000,000 svarų šiais fiskali
niais metais.

U. S. armija parengusi stovyklas
Afrikos ašies karo nelaisviams♦

WASHINGTON, geg. 21.I darbams. Tad nelaisviams
—Karo departamento sekre- tinkamiausias darbas yra
torius Stim&on 'iškelia aikš- Į vien žemės ūkiuose ir kitų
ten, kad J. A. Valstybėse rūšių nekariniuose projek-
ja.u parengtos koncentraci-1 tuose.
jos stovyklos Afrikos ašies i T» , . .’ ... , . Karo sekretorius pareis-karo nelaisvių pakankamam . . . , . .. . ».... kia, kad Amerikon atvežti 
skaičiui. Tačiau dar nežino-1. , .. . . . . .. . , , i karo nelaisviai nieku budu
ma, kaip daug tų nelaisvių x. . . , ., . ,, . neužims naminių darbininkų
bus skirta Amerikos stovyk

męs adm. Koga.
Amerikos laivyno sluoks

niuose abejojama, kad adm.
Yamamoto būtų žuvęs kovų ! Reikalaujama armijai iš- 
laiku. Galimas daiktas, kad laidų OTma yra 71,808,499,-
jis galėjo nusižudyti po di- i 7°° dok 
dėlių Pacifike nepavykimų. I Kar0 operacijoms visose 

pasaulio dalyse tikrai reika
lingos milžiniškos ■ išlaidos.

loma.
Dabar studijuojami pla

nai, kokio darbo parūpinti 
atvežtiems į šį kraštą nelai

vietos, lygiai jie nebus var
tojami kaip streiklaužiai.

Anot sekretoriaus Stim- 
son, Tunisijos karo kampa-

kad kai jie grįš namo, jie sviams. Sulyg tarptautinės, rijoje apie 224,000 k.aro ne- 
( jausis taip, kaip ir mes.” I Ženevos konvencijos karo laisviai paimta. Šiame skai-

Nuolatinės orinės 
atakos prieš ašį

LONDONAS, geg. 21. — 
Mettinėje konservatorių par 
tijos konferencijoje užsienio 
sekretorius A. Eden iškėlė 
aikštėn sąjunginių valstybių 
planą—dienomis ir naktimis 
be paliovos Vokietiją ir Ita
liją iš oro atakuoti iki Hit
leris su Museoliniu besąlygi
niai pasiduos.

Anot sekretoriaus, tuo bū
du greičiau bus laimėtas ka
ras ir atsiekta taika.

LONDONAS. — Gen. Gi- 
raud siūlo naują prancūzų

PIRKITE KARO BONUS!
nelaisviai negali būti varto- čiuje yra apie 125,000 vokie-, vienybės planą gen. de Gau- 
jami nė kokiems kariniams Į čių. Kiti—italai. Į lle.

daug.au
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M1J$U GYVENIMAS IR DARBAI Susirinkimai
Spring Valley, III.

Šia kadaia buvusia kasyk
lų miestelis pagal 1940 me
tų sąrašą turi gyventojų 
W Karui prasidėjus gali- 
W ganyti, «ąd fermiai akai 
Sius gyyaųtojų aumaiijo, nei

jaunų vyrų įvairiose 
vietose kariuomenėje tarnau 
ja.

Šiame miestelyje apie ko 
kį 30 metų tam atgal lietu
vių tarpe buvo kaip ir visur 
neva visokių nesusipratimų, 
bet visgi tuo pačiu laiku bu
vo daugiau linksmybės ir 
draugiškumo negu dabar kad 
yra. Senovės lietuviškas šir- 
dingumaa nyksta sykiu su 
senąja karta, žinoma jauno 
jį karta jau nebeturi origi 
ųalio linksmumo nei tikro 
širdingumo, todėl čionai nie
ko ir nebeliko, kaip tiktai 
Vien liūdna nuolatinė laido
tuvių pramoga. Panaši pa
dėtis tikrai liūdną lietuvių 
parapijai ateitį žada.

Darbų mažai. Kasyklos 
dąrbas tiktai vaiki/ zabova 
liko, bet ne darbas koksai 
pirmiau buvo. Dirbtuvėlėje 
įrgi ne kokios aplinkybės. 
Todėl, kurie dar pajėgia dirb 
ti, važiuoja į kitus miestu
kus darbo ieškoti.

Įjetųvių veikla labai silp
noka, gal kaip karės laiku 
prarado reikalingąją energi
ją? Kai kurie neva nuliūdę, 
galvas nuleidę ir vaikščioja 
gatvėmis lyg ko ieškodami.

Baigia aukštąjį mokslą
Brįdgeport. — šv. Petro

nėlės draugija visados remia 
gerus darbus. Išrinko dele
gatus į Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų seimą su auka ir 
taipgi aukavo $6.50 per va
jaus vakarienę.

Šv. Kazimiero Akąd. Rė
mėjų 2-ro skyriaus serga dvi 
narės: Juozapa Saroškienė, 
9943 So. May St. Jau metai 
kaip serga ir gydosi namie 
Teofilė Gricienė. Jau arti 
metai kaip serga ir dabar 
guli Caunty Haspitąl. Rėmė
jos prašomos aplankyti li
gones. Ona Kazlauskaitė

Mirties sprendimą

VITAUA A. RARA 
-VECKAITfi

' f 'f
Mt. Ca.rmel, Pa. — Vitalia 

A. Karaveckaitė gegužės 30 
d. įsigys B. S. laipsnį iš stu
dijų “Dietetics”. Ji lanko 55(1 pSSkCIDfi 

/ieną garsiausių katalikiškų 
kolegijų mergaitėms — Ma- 
rywood College, Scranton,
Pa.

Vitalia yra baigiamosios 
klasės iždininkė ir aktyvi 
narė kolegijos rateliuose. Jos 
pasižymėjimai mokslo srity
je yra aukšti. Ji nesigėdi lie
tuviškų ypatybių ir drąsiai 
stoja už savo tėvų gimtinę.

Jai teko būti “Model” ro
dymui įvairių suknelių krau
tuvėms Scrantoųe. Be to, ne
seniai išrinkta konkuruoti 
bonų vajuje, kad laimėtų gra 
žuolės titulą.

Jos brolis — Vaclovas, v- 
ra studijavęš Kbuno semina
rijoje, Lietuvoj.

Westville, Iii.

PLATINKITE “DRAUGĄ’ ’,

IVOIK STLDIO
. IMS W*«t 11* Street

/«♦

AIIVASl EI) PHOTIM.KAPHl 

i l IT . II r pki i i

IIM V . 'I i - 2H

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEK LAFAYRTTE 3535
VALANDOS: Himnui., Tąe&ad-, Pemktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuq 10 ryto Iki 10 vak. 
ėeėtadienlalH Ir Sekmadieniais 1’aąfaJ Sutarti

Tulahoma, Tenn. — Nash- 
ville autobusų stotyje poli
cija, pereitą ketvirtadienį, 
sugavo negrą George (Slim) 
Johnson, kuris buvo ieško- i 
mas dėl nužudymo Mrs. 
Norma Faye Scogin, 19 me-1 
tų amžiaus, leitenanto žmo-; 
nos. Kai policija sugavo ' 
negrą, jis peršovė pats save 
ir sunkiai susižeidė. Vėliau 
negras mirė ligoninėje. 
x Sgt. J. J. Jackson, plačių 
kelių sargybinis, pareiškė, 
kad negras Johnson, prieš 
netekimą sąmonės, prisipa

žino, jog jis nušovė Mrs. 
Scogin ir ją mušė su pisto
leto galu.

Nužudytosios moters la
vonas buvo rastas miške,

Marijona Sudeikienė, uoli 
Sv. Kryžiaus par. draugijų 
zeikėja, drauge su savo vyru 
(uozu rytoj bus pagerbti 
ūaunia puota. Jie mini 35 m. 
/ędyhinio gyvenimo sukaktį.

i

Baigiasi raudonos ir 
mėlynos štampo;

Gegužės 31 dieną baigiasi1 
galiojimas dėl E, F, G, H ir 
J serijos raudonųjų štampų 
ir G, H, J serijos mėlynųjų ’ 
štampų.

PATARNAVI M* Al’

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPRĘME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

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

LIETUVIAI DAKTARAI *

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Muo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliotais pagal sutartį.

Office teL YARds 4787 
Narni) teL PROipect 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tai. YARds 8140

DR. V. A. ŠIMKUJ
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35tb Street

Valandos: 11-13; 2-4: ir «:30-s 3P "< 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

; ------------------------- pereitą trečiadienį (gegužės
Paragink užsisakyti “Brau-1; 19 d.). Jauna karininko

Žemaitis gą”. I vžmona buvo negro užpulta.

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

JOHN O. SYKO.RA 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 458.

Ar Skauda Kojas ?
Lock„ . Bunion Rcduccr

SH0ES irias; js«w.
FOOT £-2 SHOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST

EXTRA! EXTRA!

sav.

Permainytas 
vardas ir
adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

IJETUVIU
bjftAUGĄ

TeL YARds 2246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:'

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

OR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS £R OHIRURu 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago O
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 d» f 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Nedaliomis nuo 10 iki L2 vai. dieng

Keletas savaičių atgal ir 
aš turėjau progą aplankyti 
kuomet tai dar garsų kasyk
lomis miestelį. Nebuvau ja
me buvęs per keliolika me- į 
tų, bet permainų mažai ga
lima ten patėmyti, kadangi 
visur kasyklų miesteliai ma
žai jau progresuoja arba vi
sai nieko.

Lietuvių dar yra gerokas 
skaičius, bet jau anaiptol nė
ra tiek klek pirmiau buvo. 
Didžiumoje iš jų svetingi 
žmonės ir geri katalikai. Bet 
yra keliolika ir taip vadina
mų nezaliežininkų, tiktai žy
miai jau. apsmukę. Visgi 
skaudu ir graudu, kad lietu
viai neprigulmingų kirkužit 
steigime pamėgdžioja lenkus.

ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čia gražiai atrodo ne vien 
iš lauko pusės, bet ir vidu
je viskas tvarkoje palaiko
ma. Iš lauko bažnyčia ir kle
bonija plytomis apdėta.

Klebonas J. Paukštis jau 
nebetoli 11 metų kaip čionai 
būna- Geras ir širdingas žmo 
gus. Dzūkelis

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupykit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO KTAKO MCZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU 
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠI’ARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI. TROM

BONAI, 8AXAPHONES, FLUTES 
su “cases” — $86.00, $87.80.
$45.00 ir $75.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
niški mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.60, $8,50. $12.50 iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $80.00, 
$126.00 ir $160.C0. BASO UJL 
DEN GALAS — $12.00. HMIČE- 

J£JV.IKO*8’ 8TRIUNINI-
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 

— U 50. $8 «0. $$.$0. $10.00
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
mlnėtų Instrumentų, BAS8 ir 
ŠNARE DRUMS —$11.60. $28.60, 
$35 00 ir $50.00. PBDAL8, HI- 
BOTS, CYMBOLfc, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTR P1ECE visiems 
brass Ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpom*.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų darinė
toms. Trlūlmtns, Saxąphones Ir 
taipgi Smutkoms Ir Gultarams.

(iOUDRTETN’S MUŠTU SHOP 
914 MaxweU St., CIUcago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
J

N. KANTE

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone Y'ARDS 6054

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8 
Nedalioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vm** gy- 
vanlmul. Saugokit* jas, leisdami 
UHgsamluuoti Jas modernUklaud* 
metodą, kuria regėjimo mokalae

TTekmUkltl taae pe/*o 
metų Kalbėjo įmonėms. Pa
šalina ecaema, išbėrimu*, 
KPDOCU Ir kttokina edtt 
negalavimus. Pirk Žemu 
Haedieul Vkrnoee aptieki 
M. Uc, Me. »1-M.

Platus rinkinys 
audeklu ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

bckit
sumas cs

PrlžtūrSklt ra
kandus ka da
bar d® turite!

slm visų. se
tą Iki pat 
frūmų.

2Pctklljuosim 
Ir suversim 
visus sujun
gimus.

3 Visus Sprin
tus perlšlm.

4 Pripildys!tn 
su naujais 
vates vailo
kais.

5 Atviras me
džio dalis 11

2 Dailu
Parlor S. Tą 
Pi nUrlMlm 
ui maža 

kainu kaip

$0095
dallinslm.

Be .lokių Priedų, Jei Hi įmokti ta Per B Mėn.
39

i. s- > i

f,

V **
v., <1

— teikia — 
SYK ES

PATARNA- 
VIMASI

— kuris —
Specializuoja

Tame!i ____
Nebūkit supan

čioti neranslula 
pakinkliais. Gy
venkit II uosi nuo
patrOklmo Mrtoa.

žemo
FOn S K IN. IPHITAT IQN S

SĄLYGOS k*<i>
$1.25 i savaitę!

Minimalis {mokėjimas. Patogios Sąlygos.
5 Metq Gvarantįja Ui Konstrukciją Ir Amatnikystės Darbą.

JOSEPH J. HAAS
2328 S. 56th Avė. < W Cicero

-e S P E C I A L — 
ISkirpkke šį skelbimų ir paduo

kite mums pirm 30 dienų laiko Ir 
mes sutelksime Jums
DYKAI — EI KKTROS VEIKIMO 

IAMANKATlMM.y 
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatninitų.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Cunton, Appllancea for 27 yra.
M H. STATE, HM. 9ltt. STA. 41 <18 
Daily III A. M. •TU S| Mm., I ri. Tll B P.M. 

Hatuniay ’Til 1, Nunilay 2 ta 4.

din yra spęrlails (aminimo bandymas tr 
nebus kitom lalkraSčIuoee. Talpai. Sis 
pulDlymaa nebus atkartotas.

Telefonas HEMloclt 5849

DR. PETER T. BRAZU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAJ
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenile
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

RalrmadieinlaiM Dagai nuaitarlma

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RF niF.NR “IkRAIlOF*^*

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

Ofiso tel VIRginia 0030 
Residencljos ML: BRVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TsL GANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Certnak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarato ofisas uidarytas.

REZIDENCUA
3241 West 66th Place 

TeL REPubUo 7868

gali (uteiktl.
PATYRIMO 
_ kurie , 
ttemplm*.

METAI k
M aktatu.
lea aMų B

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

OFTOMKTRISTAI
|801 So. Ashland Aveniu

SS

smpee 18-toe 
uap al osss, Cktear 

omo VALAPDOSi

Tel. YARda 6921.
Re*.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 0:30-8:3t
756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienrašti 
“Draugą”.

T*L OANal 0257
Res. tel.: PROipect 6669

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

Reeidandja: 0000 So. Arteaian Are 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 8 p.p

A IM O e*1. paktana

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIdŲ I
STATYBAI — REMONTĄYIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
LZE)

į
r

1
r.- U! fVl

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINftlfS 8EMOMS 
NUOMMC1O RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Oorporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

— 48 Metai Sėkmingo Patarnavimo l __

KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 M. Mozeris, Sec’y 8288 80. HALSTED ST.

1



Šeštadienis, geg. 22 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAQO, ICEINOIS

Marino atsilankymas i ligoninę 
išgelbėjo žmogaus gyvybę

> New York.— Kings kaun- 
tėa ligoninės pareigūnai pa
pasakojo istoriją, gegužės 
19 dieną, kaip atsilankymas 
marino į ligoninę išgelbėjo 
tėvo gyvybę.

Walter Hart sirgo sunkia 
Širdies liga. Jo sūnus, Ro- 
bert, tarnauja Marine Corps, 
Parris Island, S. C., bazėje.

Ligoninės pareigūnai iš
šaukė Raudonąjį Kryžių, 
kad pagelbėtų atgabenti sū
nų pas tėvą. Po kelių valan
dų marinas atvyko į ligoni
nę.

“Aš esu Robert Hart”, — 
pasakė marinas.

Nursė nuvedė mariną į 
kambarį, kur gulėjo pusiau 
be sąmonės senas Hart.

“Čia yra jūsų sūnus, pa
žiūrėk į jį”, — pasakė nursė 
ir paliko abudu.

Po kiek laiko nursė vėl 
grįžo į kambarį. Walter 
Hart giliai miegojo ir laikė 
suspaudęs Robert Hart ran
kas.

“Jūsų buvimas jam atne
šė gero”, — tarė nursė į ma
riną.

“Aš esu labai patenkintas, 
jog galėjau pagelbėti, bet 
šis žmogus nėra mano tėvas. 
Bet jis manė, jog aš esu jo 
sūnus, ir tas jam pagelbėjo.

Parris Island yra du Ro
bert Harts, ir tikras sūnus 
yra dabar su tėvu.

Priežodžiai
Jei kelias į Dievą tikras, 

— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga,, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojasi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Kuomu- 
va”).

Linksmumas žmoguje, kaip 
ir pavasaris: atskleidžia
gražiausius žiedus.

PADEKONE

>

BRONISLAVA OLSON 

(no tėvais Bagdonaitė)

MirS gegužės 20 d., 1943 m., 
2:50 vai ryte, sulaukus 31 m. 
amž., gimus Raseinių apskr., 
Viduklės parap., Vėjukų kai
me. Amerikoje išgyveno 18 m.
Paliko nuliūdime: vyras Ray- 
ond . sūnus Ravmond Jr.,

uktė Betty bou, tėvas Pran
ciškus, motiną, se-sup Monika 
Mayjauskas, jos vyras Bene
diktas ir šeima, 3 eiocės: Pet
ronėlė Venslauskianė. Elzbie
ta Adomaitienė, Elzbieta Dobi- 
lienū ir jų š imos, t ipgidaug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų čia ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas namuose,
306 East 144 St., tel. Dolton 
7l«-W.

Laidotuvės įvyks p’rmadie- 
nį, geg. 24 d., 9:00 vai. ryto 
iš namų į Visų Šventų parap. 
bažnyčią, o po gedulingų pa- 
ma'dų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Bronislavos Olson 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir sutelkti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsis
veikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sū
nus, Duktė, Motina, Tėvą -', Se
suo, Clocčs Ir Giminės.

lAid. Direkt L. Bukauskas, 
Tel. PULIman 9661.

MARIJONA BASKIENE ■'
(ipo OAvals Sumalto)

I/Gyveno 124 East 117th Place 
|( Mirė Geg. 19, 194 3, 9:40 vai. 

vak., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau
lių apskr., Užventės parap. 

Amerikoje išgyveno 30 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

vyrą Kazimierą, sūnų Sergt. 
Leoną Bakši (U. S. Army) ir 
marčią Rulh, 3 /dukteris Sta
nislavą ir žentą Sergt. Ray- 
mond Anderson (V. S. Army), 
Sophie Ir Prancišką; broli Juo
zapą Stonį ir jo Seimą (Sprlng 
Valley, Iii.), sesers dukterį 
Sophie Skužinskienę ir Jos šei
mą, 2 sesers sūnus Pranciškų 
Ir Petrą Balsinius ir tų šeimą.
Ir daug kitų ' giminių, draugų 
Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje,
10834 8. Mlchigan Avė.

lAtdotuvės ivvks antradienį.
Geg. 25 d., 1943 m. iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
ta į Visų Šventų parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

»
Nuliūdę Vyras, Sūnus. Mar

ti, Dukterys. Mentes, Brolis, 
Sesers Dukterys, Sesers sūnal 
Ir Glmfciės.

. Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkls, Tel. Yards 1741.

t?..

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAHTKD 
ADVKRTI8ING DEPARTMENT

i 27 lfo. Desrborn Street 
Tel. RANdnlpb 9488-8488

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiltai. Atslšau- 
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

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

5348 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akreditnotąl Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employnient ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. Bfltli St.

Reikia
Pantry Merginos
HENRICI’S RESTAURANT 

67 W. Randolph

ONA DEVEIKIENĖ
Mirties šaltai ' rankai apgniaužus širdį, tamsi valanda. Dar 

tamsesnė 1943 motų gegužės 13ta diena. Tą dieną Švento Ka
zimiero kapinėse supiltas naujas kapas, mūsų kapas, ir amžinam 
poilsiui paguldyta mūsų mylimoji žmona, brangi mamytė — 
ONA DEVEIKIENE.

Baisus reginys — šaltos žemės patalas akyse stovi, matosi, 
ir lyg plėšia Ją iš mūsų tarpo. Bet tas negalimas įvykiš. Nors 
jos kūnas mums yra dingęs, Ji pati savo dvasioje pasilieka ant 
visados mūsų širdyse karštojo gyvenimo mei’ėje. Brangūs, ne
apsakomai brangūs atsiminimai gražių, turtingų, pilnu gyvenimo 
dienų kuomet visi drauge buvomo linksmus dabar lieka amžinas 
kūras mūsų . nemirštamai meilei.

Skaudu prisiminti praeitą savaitę. Norisi ištarti kuoširdin- 
giausius padėkos žodžius visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems kurie susirinko su mumis tarų liūdnam paskutiniam at
sisveikinimui. Norisi — bet žodžių nėra. Kaip mama sakydavo, 
“Kad ir žemę griaužk, nėra."

Mūsų viltis, kad visi suprasite ką mes jaučiame, kiek daug 
dėkingumo kurio dabar žodžiais neišreikšime, ir kad tą jausmą 
priimsite kaip tylų rankos paspaudimą yietoje žodžių. Visiems, 
o visiems kurie savo paskutinį “sudiev“ išreiškė atsilankydami 
šermenyse ir laidotuvėse, kurie išsireiškė su malda, su gėlėmis,' 
su šventų Mišių auka, su ašara ir užuoiautos žodžiu, bažnyčioje 
su giesme ir su patarnavimu •— VJSIEMS širdingai dėkui. Mums 
visas tas liūdnas paskutinis atsisveikinimas pasilieka amžina at
mintis surišta su mūsų brangiąja žmona ir mamyte.

K. I’. DEVEIKIS,
DUKTERYS — LORETTA i<- FLORENCE, 
Kf'NPS — EDVARDAS ir KAZYS.

OT K -
M AL EVA

■
i»*=?

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA

Verte

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brlen’s Liųuid Velvet—snper flat raale- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvy ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL
. $1.55 Kvorta

Liquid Lito—labai žibanti, virtuvėms Ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva maievo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandenin—išdžiūsta į 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sieną 
popierą Ir tt. 8 spalvų ir balta.

IrSn

Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
O*

4148 Archer Avė.
Kampas Rlchmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1746

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAI, SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVCS 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. 
ATSMAUKITE TUOJAU

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

MERGINOS
ORDERIŲ
RINKĖJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Mes Išmokinsime 

Gera Pradinė Alga 
Prqga Įsidirbimui
40 VAL. SAVAITĖJE 

5»/2 DIENOS
Pulki Transportacija

Pradėsit Tuojaus 
Atsišaukite 

McKesson & 
ROBBINS, INC.
WholesBle Drugglsts

540 W. Randolph St.

MERGINOS — MOTERYS
j 18 IKI 35 METŲ
. 100% karo darbai. Pastovūs dar- 
j bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 

Gera pradinė mokestis. Atsineškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2329 N. Pulaski Rd.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

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

BROOKS LAUNDRY
800 North Blvd. Gok Purk. m.
* Aust Iii 1980 ar Vilingo 8000

VYRAI IR UOTBRY8

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amatą. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfield ‘L” ir C. A. & 
E. R. R.).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
23tli Avė. & Adams St.. Bellwood, BĮ.

BUS B O ¥ S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5S40 Sheridan Rd.

VYRAMS 
25 — 45 Metu

Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. į savaitę.
PROCTER & GAMBLE MFG CO.
_________ 1232 W. North Avė.

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams 
Warehousfe Vyrams

Shipfcers 
Pakeriams 

Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams šiftams 65c į 
vai. ir naktiniams šiftams 75c Į vai. 
ir viršlaikis. Group apdrauda be jo
kio ekstra iškaščio jums.

CRANE PACKING CO.
1801 Belle Plaine

(Ravenswood Dist rikte)

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

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

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

IŠDIRBĖJAI DIESEL - ELECTRIC 
STREAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TVOJAUR 
PRIE SEKANČIU DARBIU

Welderiij 
Mach. Operatorių 

Machinislo
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, ' Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO qARBAI 
$40 IKI $55 I SAVAITĘ 

PRADŽIOJE
Darbininkai Defense dirbtuvėse 
neatsišaukit. Employment Ofisas 
atdaras nuo 8 ryto iki 5 vakare 
išskiriant sekmadieniais ir šven
tadieniais. Mūsų centralinis trans- 
portacijos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

EJLECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP.

LA GRANGE, ILL.

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

209 W. JACKSON BLVD.

NEPATYRĖ VYRAI
Reikalingi. Gana stiprūs atlikti 
abelnus dirbtuvės darbus kaipo 
Stock Handlers, valyti ir nutrinti 
(sanding) kastingus, už džianito- 
rius ir prie Shipping room darbų. 
Gera mokestis. Atsišaukite j
BORG & BECK DIVISION

BORG WARNER CORP. 
5950 W. 66th St.

Reikia Moterų
Abelniems darbams Cafeterijoje. 
Valgis ir uniformos duodama. Ap
mokamos atostogos. Geros darbo 
sąlygos. Gali būt bile amžiaus. 3 
šiftai pasirinkimui—dienomis, ry
tinis ar naktinis.

Telefonuokite
Me Irose Park 6060
Klauskite Supervisorio.

Atsineškit gimimo ar pilietybės 
liūdijimus.

SVARBIAI 
KARO DIRBTUVEI

KEIKIA VYRŲ 
IR MOTERŲ

18 - 55 METŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA

KREIPKITfiS ASMENIŠKAI 
PO 9 RYTO

CONTAINER
CORP. OF AMERICA

905 N. MAY SST.

HELP VVANTED — MOTERYS
-------y. — -.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS

.... GMNDERS 
Intemal ir Extemal

. i * .*■ , •. * i* - ■'
D. O. JAMES MFG. OO.

1140 W. Monroe.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
_________ 13TH & CLARK STS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir vlršlaikla
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark SU.

SIUVIMO
MAŠINŲ OPERATORES

Ir dirbtuvėje darbininkės reikalin
gos. Gera mokestis su proga įsidir- 
bimo. <. :' .... ■ •' v
JOHNSON SPRING CVSHlON CO.

1735 Diverųey Pkwy. 
Weillngton 2840.

TYPIST IR 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 MINING & MFG. CO. 
1500 S. Westem MONroe 8128

SVARBIAI

PRAMONEI
TOLIMAME ŽIEMIŲ KRAŠTE

\ Reikia 100 —
Nepatyrusių Moterų

16 IKI 50 METŲ

HIGH SCHOOL MERGINŲ 
16 METŲ AR SUVIS

SHIPPING CLERK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
paliuosuęti. Pastovūs darbai. gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfield “L” ir C. A. (fe E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25»h Avė. & Adams St., Belhvood, UI. 

—j—--------------------- - -
RENDIOJARI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengi! su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN
BCREN 0018........... ,

PARDAVIMUI

REIKALINGAS IJNOTIPISTAS

"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplat&s (zecerls) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAI MIC. 

2384 So. Oaklny Avė.. Chicago

VYRŲ
Svarbiems Dirbtuvės Darbams

KARO PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
rata* 65c j vai. Galite atsišaukti j 
Employment ofisą kas dien tarp 
8:30 ryto ir 5 popiet

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 W. 42nd Place 

Chicago, Rl.

VYRAI IR VAIKINAI 
18 4» 45

Drafto paliuoeuoti, reikalingi tšeila- 
vtnti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitie. Gera 
mokeetla. pulkloe darbo aąlygoe. De- 
fenae dirbtuvė. (Vlenaa blokas nuo 
Garfield “L" ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A AAume St., Rellvvood, III.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

SKĘLBKITftS “DRAUGE”

SODA FOCNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

________5348 Sheridan Rd.________

MERGINŲ
Reikia prie ąbelnų dirbtuvės 

darbų, pakavimo ir tt. 
Atsišaukite

3659 S. ASHLAND AVI.
REIKIA

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
Press Operatorių 

Rūbu ir Marškiniu Prosytojų 
Atsišaukite i

FRENCH HAND LAUNDRY CO. 
2163 N. Clark St.

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia 

Tuojaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

PROGA ĮSIDIRBIMO
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS 
8825 W. LAKE ST.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DIRBTI
DDIRBTUVĖJE 

OFISE 
ASSEMBLY 

BENCH INSPECTING 
SPEC’L MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Jei ne dirbate 100% karo darbus 

atsišaukite į

BELL & HOWELL 
COMPANY

1801 LARCHMONT AVĖ.
1

(Irving Pk. station, Ravenawood ‘L’)

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. LAKEVIEW 5603.
ar ,

7100 McCORMICK BLDG.

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. AMBASSADOR 1600.
(Transportacija aplikantėms parū
pinta pirm pašauksiant dėl pasita
rimo).

TIKRAS BARGF.NAS • - 
PARSIDUODA —- 2 fletu mūro na
mas. 5 ir 6 kambarių. Karšto van
dens šiluma pirmam aukšte, pečiaus 
šiluma antrame. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės prie SAVININKU 
—1626 S. PULASKI RD.

PARSIDUODA — 2 f lėtų mūrini 
namas, 2 po 5 kambarius. Karšti 
vandens šiluma, 2 karams garadžius 
Marųuette Park apielinkėje. Atsišau 
kitę sekančiai: 7242 S. FAIRFIELI 
AVENUE.

Patarlės

MOTERYS
VALYMUI

Ofiso Budinke 
44c j vai. pradedant 

5 vai. kas naktį
\ Nuo 6 iki 11 vak.

6 dienos j savaitę.

Room 838—400 W. MADISON ST.

BINDERY MERGINU
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis. 
REDSON-RICE OORP.

III N. U'seker Drlve

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius. 
(Holland).

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

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

Mažas meilūs laiells reiš
kia daugiau, kaip visa jūra 
įvairių žinojimų.

Kas nugali kitus — stip
rus; kas nuggali save — 
galingas. (Lao-Tse).

Tiktai tas turtingas, ku
ris patenkintas tuo, ką turi.



į

i

DIENRAflTB DRAUGAS, CUtCAGO, HZJNOB Šeštadienis, geg. 22 d., 1943

DRAUGAS
THE LITHUAKIAN DAILY FRIEND 

<134 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundaya 

A metnber of the Catholic Press Assoclation
Subscrlptlons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
6ix Months — $4.00. Single Copy — 3 centą,-

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
lieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kainai Jungt. Valst. Amerikos Valaytbėae: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mė'tesiama — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne-

Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto Ženklų.
edakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 

raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymam*, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštln ne
dedamos. >

Entered as second-Class Matter Ma ch 31, 1919 at Chlcago, IU.
Under the Act of March 3, 1879.

r

■gr1 •'

Mūsų mokyklos ir mokytojai
KARAS IR MOKYKLOS

Visų jėgos šiandien yra įtemptos karo pastangoms.
Milijonai vyrų sušaukta prie ginklo, šimtai tūkstančių 
moterų darbuojasi slaugėmis ir kitokius kariuomenės 
pagelbinius darbus dirba. Dešimtimis milijonų vyrų ir 
moterų lieja prakaitą karo pramonės dirbtuvėse. Už 
bilijonus dolerių superkama U. S. karo bonų, milijonai 
suaukojama Amerikos Raudonajam Kryžiui ir U. S. O.
Visa visuomenė yra įsikinkusi į karo darbus.

Šios didžiosios karo pastangos apginti kraštą ir prie
šus tiek nubausti, kad jie niekuomet nebeišdrįstų grą- 
sinti Jungtinių Valstybių, palietė ir mūsų mokyklas.
Aptuštėjo ,&ųkš|oąios mokslo įstaigos. Net mokytojai 
turi inih ginklą į savo rankas, ir krašto gynimu parei
gą atlikti, ' ’1 * ' 1

VIENUOLĖS IR KARO PASTANGOS

Šv. Kazimiero akademija yra mergaičių vidujinė mo
kykla. Jos mokinių skaičius nesumažėjo. Neima į, ka
riuomenę nė mokytojų, nes jos yra vienuolės. Tačiau 
karo našta ir šią įstaigą visu sunkumu palietė. Jos ve
dėjos, tiesa, nesiskundžia. Jos, kaip ir visuomet, kant
riai tą naštą neša. Nepaisant, kad darbo sąlygos žymiai 
pasunkėjo, ir jos pačios, kiek leidžia jų gyvenimo ap
linkuma, dedasi prie karo pastangų ir savo mokines į 
jas įtraukia. Kiekvienas pastebi, kad patriotizmas $v.
Kazimiero akademijos mokinėse yra įskiepytas ligi aukš
čiausio laipsnio. Tai yra gero, sistematingo ir patrio
tinio auklėjimo pasekmės, kuriomis džiaugiasi kraštas, 
džiaugiamės ir mes, kurių dukterys šią įstaigą lanko 
ir kurie vienu ar kitu būdu esame ją parėmę.

MOKYKLA IR ATEITIS

Eiliniai piliečiai tik krizės metu pajuntame turį di
delių pareigų savo kraštui. Mokytojų pareigos visuo
met yra didelės ir neapsakomai svarbios. Nuo jų darbo 
pareina ateities žmogus, krašto gerovė. Katalikiškoji 
mokykla, įsteigta ir užlaikoma išimtinai tikinčiųjų žmo
nių laisva valia ir pasiaukojimu, tą atsakomybę už atei
ties pasaulį labiausiai jaučia. Jų vedėjai specialiai tam 
pasiruošia, įgydami ne vien tik reikalingąjį mokslą, 
bet ir patys save persiaukledami taip, kad jiems paves
tos mokyklos atsakytų tiems aukštiems Katalikų Baž
nyčios ir krašto reikalavimams, kad iš jų išėję būtų 
sąmoningi ir kaipo katalikai ir kaipo piliečiai, kad aiš
kiai žinotų, jog visais laikais, o ypač karo lakais, rei
kia atiduoti kas yra Dievo — Dievui, o kas ciesoriaus 
— ciesoriui.

Mokytojo pareigos yna tiek didelės ir tiek svarbios, 
kad joms žmogus visą save turi aukoti. Dėl to kata
likiškas mokyklas veda ir jose mokytojauja daugumoje 
vienuoliai ir vienuolės, kurie, išsižadėję pasaulio, auko
jasi išimtinai Dievo, Tėvynės ir, apskritai, žmonių ge
rovei.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS IR RĖMĖJAI

Šv. Kazimiero Seserys vadovauja ne tik mergaičių 
akademijoms, bet dešimtimis lietuvių parapijų mokyk
lų. Ką reiškia jų darbas lietuvių visuomenei ir kraštui,
puikiai žinome, tik, deja, ne visuomet jį įvertiname. 1

Bet vis tik yra džiugu, kad mūsų tarpe yra žmonių W. R. Hearst 
grupė, kuri seselių pastangas tinkamai vertina. Tai šv.
Kazimiero Akademijos Rėmėjų draugija, kuri jau per 
24 metus aukojosi, kad padėti sesutėms dirbti sunkų 
ir svarbų mūsų jaunosios kartos mokymo ir auklėjimo 
darbą.

kad šio karo metu jų rūpesčiai yra keleriopai didesni 
ir jų darbai žymiai reikšmingesni ir reikalingesni.

Ryt dienos seimas tepaskatina mus labiau vertinti > 
savąsias lietuviškas mokyklas ir tepadidina jų rėmėjų 
skaičių.

Čekiį-lenkų konfederacijos planai sujra
Iškilus aštriems ginčams tarp Maskvos ir Lenkijos 

vyriausybės užsieny, buvo įdomu sekti, kas atsitiks su 
Centr alinės Europos konfederacija, kurią planavo len
kų ir čekų politikai.

Šiems konfederacijos planams pritarė ir Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Valstybių vyriausybės. Mat, 
jungtinėse tautose reiškėsi tendencija grupuoti visas 
mažesnes valstybes į federacijas ir konfederacijas, kad 
jų saugumas būtų labiau patikrintas.

Tačiau kai kurių didžiųjų valstybių politikams ši idė
ja nepatiko. Ypač ji nepatiko Sovietų Rusijos komisa
rams. Jie tuoj įtarė, kad čia yra konspiruojama prieš 
Sovietų Rusijos saugumą. Toji idėja rusams nepatiko 
ypač dėl to, kad slavų tautos planavo grupuotis. Rusai, 
kaipo didžiausia slavų tauta, visada manė, kad pan- 
slaviškam sąjūdžiui ne kas kitas, bet jie turi vadovauti.

Rusai bolševikai ypač pradėjo rodyti stiprių preten
zijų ta kryptimi. Be pan-slavizmo judėjimo, jie turi ir 
kitą “misiją” pasauly atlikti — komunizmą praplatin
ti. Dėl to jie ir siūlo pirmiausiai savo kaimynams so
vietinę sistemą. Kam čia tos federacijos ar konfedera
cijos reikalingos, kad slavų ir kitos tautos gali glaus
tis prie Rusijos, kaipo “sovietinės valstybės“.

Noras vykdyti šį bolševikų nusistatymą yra svar
biausias lenkų-rusų konflikto pagrindas.

Maskva ieškojo priekabių ir priemonių, kad nubausti 
lenkų politikus dėl jų užsimojimo užkirsti kelią bolše
vikiško pan-slavizmo ekspansijai. Priekabių ir priemo
nių “surado” ir lenkus pabaugino. Bet šie vis tik neiš
sigando. Savo keliu pagrąsino ir Čekoslovakijos vyriau
sybei ir greičiausiai patarė atmesti konfederacijos pla
ną. čekai “pabūgo” ir paklausė.

Kad atsimesti nuo suplanuotos Centralinės Europos 
konfederacijos,' čekų politikai dabar subruzdo suskai
čiuoti visas lenkų padarytas “šunybes” Čekams praei
tyje. Tai pastebime iš čekų užsienių reikalų ministro 
H. Ripkos pareiškimų Londone ir iš jų spaudos.

Iš lenkų-rusų konflikto, iš čekų politikų palinkimo 
prie Sovietų Rusijos ir iš visų kitų dalykų, galime leng
vai numanyti, kas laukia tų, kurie planuos pokarinį 
Europos gyvenimą, kurie sėdės prie taikos konferen
cijos stalo ir kurie bus pastatyti prie taikos sutarčių 
vykdymo.

Šalintinos nelaimiu priežastys
■ 4

Užvakar, Chicagoje, netoli “lietuviškojo” Marąuette 
Parko, kurio apylinkėse gyvena daug lietuvių, įvyko 
skaudi lėktuvo nelaimė. Į ten esamą gazo (dujų) tanką 
smogė galingas bomberis, sudaužė tanką ir pats į ši
pulėlius sudužo. Šioj baisioj katastrofoj žuvo dvylika 
jaunų vyrų, karių.

ši nelaimė sukrėtė ne tik tą apylinkę, kurioj, ji įvyko, 
bet visą kraštą. Gaila didelių nuostolių, bet labiausiai 
gaila tragingai žuvusių vyrų, kurie taip labai šiandien 
reikalingi karo frontuose.

Nieko, sakoma, nėra be priežasties. Be priežasties ne
įvyko nė ši katastrofa. Nelaimės bet kur gali įvykti ir 
įvyksta. Bet atsakomlngųjų žmonių pareiga yra žiū
rėti, kad tų vienokių ar kitokių nelaimių kuo mažiau
siai įvyktų. Reikia, kiek galint. Salinti nelaimių prie
žastis.

Dabar, kai jau katastrofa įvyko, kai nuostolių pasi
darė, kai keliolikai reikalingų kraštui žmonių gyvybė 
atimta, miesto valdžia pradėjo svarstyti klausimą, ar 
nevertėtų tą gazo tanką iš tos apylinkės kitur nukelti. 
Pirmiau niekam neatėjo į galvą, kad tas milžiniškas 
metalinis pastatas yra per arti didžiojo miesto aero
dromo ir kad bet kurią miglotą dieną ji gali būti lėk
tuvų nelaimės priežastimi.

Panašiai yra ir su kitais dalykais. Jų tol nepastebi
me, kol kas nors sukrečiamo neįvyksta.

Jr

SPAUDOS APŽVALGA

Ryt įvyksta šios draugijos metinis seimas, kuris, pa
sitikime, sutrauks šimtus lietuvių, branginančių kilnų 
lietuvaičiu vienuoliu kultūros darbą Ir supraat&nčiiį,

Praėjusio mėnesio 29 d. William Randolph Hearst 
minėjo 80 metų amžiaus sukaktį.

Nepaisant gilios senatvės, šis vyras tebėra fiziškai 
stiprus ir veiklus.

Jubiliatas yra leidėjas ne tik Chioago Herald-Ameri- 
oan, bet ir daugelio kitų dienraščių, kurie šio krašto 
gyvenime vaidina svarbų vaidmenį. Dienraščių kryptį 
jisai pats nustato,

Dviem trečdaliams pasau
lio žmonių ir normaliais lai
kais pritrūksta maisto pro
duktų. ' j

Tokią mintį išreiškė tik ką 
išėjusioj iš spaudos knygu
tėj “Freedom from Want: 
a ward goal” Ellzabeth 
Hoyt, ekonomikos profesorė 
Iowa steito kolegijoj.

Mokslišku būdu ji priruo
šė taip vadinamą “Stokos 
žemėlapį“, kuriame parodo
ma, kad visoj Afrikoj, dau
gelyje Azijos ir Pietų Ame
rikos vietų žmonės gyvena 
nesveikose sąlygose dėl įvai
rių gyvenimo reikmenų sto
kos.
•• •

Prof. Elizabetn Hoyį pa
reiškia, šiais modernizmo lai 
kais, prie visokių išradimų, 
puikių susisiekimo priemo
nių stokos niekur neturėtų 
būti.

Dabar turime nemažai e- 
fektingų priemonių, paruoš
tų žmonėms išlaisvinti iš li
gų ir ankstyvos mirties. / 

‘ Autorė numato, kad po šio 
karo vienas svarbiausių ir 
pačių pagrindinių jungtinių 
tautų uždavinių bus duoti 
pasauliui ląįsvė nuo stoka- 
vimo žhloniško pragyvenimo
reikmenų.

•
Vis tik džiugu, kad, šie 

klausimai pradedama nuo
dugniau svarstyti.

Jei normaliais laikais du 
trečdaliai pasaulio žmonių 
pusbadžiai gyvena, tai- rei
kia sau įsivaizduoti, kaip y- 
ra karo metu, kas bus po šio 
karo.

Iš Prezidento Roosevelto 
paskelbtų keturių laisvių, 
laisvė nuo stokavimo yra 
viena svarbiausių.

Laimėjus šią laisvę, bus 
lengvesni keliai prieiti ir 
prie kitų trijų laisvių.

Ne be reikalo šiomis die
nomis įvyksta jungtinių tau
tų maisto konferencija.

("Draugas” Acma televnoto* 

Maj. gen. Eugene M. Land-
rum su Amerikos jėgomis a- 
takuoja japonus Attu Aleu- 
tians salyne.

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės 22 d.)

Pranešimas apie pasikal
bėjimą su Prezidentu VVilso- 
nu... Šv. Jurgio par. salėj, 
Chicagoj, kun. F. Kemėšis 
darė pranešimą apie Ame
rikos Lietuvių Tarybos de
legacijos pasikalbėjimą su 
prezidentu Wilsonu Lietuvos 
nepriklausomybės reikalais, 
kuriems prezidentas parodė 
daug palankumo.

Didis sąjūdis Čekoslova
kijoj... Prahoje Austrijos vy
riausybė paskelbė karo sto
vį. Mieste pilna kariuome
nės ir policijos. Mat, čekai 
mieste surengė dideles de
monstracijas ir šaukė: “Lai 
gyvuoja Wilsonas, Clemen- 
seau ir Lloyd George!” Če
kai darbuojasi įsteigti nepri
klausomą valstybę.

5 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A A

ONA GENDVILIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 24 d., I»3H ni., gimus 
Karalių kaime, Vilkaviškio ap- 
okr. ir parap.

I'a'lku dideliame nuliūdima 
vyrų Jokūbų, dukterį Florenve,
2 'seseris Antaniną Vuknlenę, 
švogerį Juozapų !.• Petrouc.ę 
Žaibų, švogerį Aleksandrų Ir 
jų šeimas. Lietuvoje paliko 
tris brolius, dvi sevris Ir ki
tas gimines.

Liūdnai atminčiai n-ūsų 
brangios motėm, motinos ir 
gimines bus laikomos šv. Mi
šios St. Antlioi.y luiiiyčljje, 
pirmadienį, gegužės 24 d , 1043 
m., 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilai
kyti į pamaldas. Mes Tave 
Mūsų brungioji Mot re ir Mo
tinėle, niekuomet neužmirši
me. Tu ims mus j .ui nebesu
grįš!, bet mes anksti u ar 

vėliau pas Tave ateisime, itauk mus ateinanti
Nuliūdę lieka VYRAS, DUKTĖ. SESERYS III GIMINĖS

Kareivis keliavo 3,000 
mailių pamatyti dukters

Cleveland. — Aviacijos 
mechanikas Le Roy W. 
Hoff, Jr., 21 metų amžiaus, 
pereitą ketvirtadienį užvedė 
bylą, kad jam jo žmonos tė
vai, Mr. ir Mrs. Michael 
Elco, grąžintų kūdikį.

Jis pasakė, jog atvyko 
šeštadienį (gegužės 15 die
ną) po 500 mailių kelionės

terį ir mirusią žmoną. Kada 
jis atvyko, jam buvo leista 
pamatyti mirusią žmoną ir 
15 minučių dukterį. Bet pa
skui kūdikis buvo paslėptas.

Mrs. Elco pasakė, jog kū
dikis yra paslėptas ir jo ne
duos tol, kol turės. Ji pasa
kė, kad Hoff parašė nema
žai laiškų jos dukteriai, 
June Marie, 21 metų am
žiaus. kai ji laukė kūdikio, 
ir laiškuose buvę parašyta, 

jis ‘fcadęjfr kąstaiz^tą”?

June Marie mirė gegužės 
13 dieną po komplikacijos 
pagimdžius kūdikį.

mailių skrido į Clevelandą.
Aviacijos mechanikas Hoff 

keliavo 3,000 mailių, kad pa
matyti keturių savaičių duk

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodčlius, Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS I 
KAINAS.
Turime dideli 

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

Talsom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani
jai. Jie PBR-
DIRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Dt- 
dclts pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos;

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROO8EVELT BOAD



šeštadienis, geg. 22 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŠVENTO KAZIMIERO 
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ

Seimas prasidės su Šventomis Mišiomis 9:30 
vai. Vienuolyno koplyčioje. Po pamaldų pra- 
sidės Seimo posėdžiai Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Šeštą valandą Akademijos 
salėje Vakarienė ir Programa.

XXIV tasis SEIMAS
Nuoširdžiai kviečiame Didžiai Gerbiamus

, • f?,'* "

Klebonus, Kunigus-Asistentus, Draugijų dele

gatus ir delegates, Profesijonalus ir Priete- 

lius dalyvauti Seime.

Slaptoji Vaižganto kova ir darbas
(Tęsinys)

Vilniuje, prie laisvę 
gavusių lietuviškų 
laikraščių

i \
Spaudą atgavus pradėjo 

eiti “Vilniaus Žinios’’. Lei
dėjai jausdami, kad be kuni
gų sandarbiavimo bus sun-

šiniuosius, kurie tik ką bu
vo priėmę rezoliuciją apie 
siekimą nepriklausomos Lie
tuvos, Tumas kalbėjo:

— Dabar tik tarėme tik
rai laisvą žodį, nes jį visi 
mums gina tarti ir mes pa
tys neturime egoistinių su
metimų! šios laimėjimo va-ku dienraštį išlaikyti, ryžo- , y ,

si pakviesti jau Lietuvoje lanlos. aš' ,koJ. ^va’ būriu> 
spėjusi pagarsėti kun. Tu- ■>auSmlr*Ki! Ji seks mane,

mą.
— Visiem turi užtekti že

mės kūnui ir laisvės dvasiai, 
— skelbė šūkį Tumas atvy
kęs dirbti į dienraštį. Vė
liau Tumas buvo “Vilties” 
faktinuojv redak t o r i u m i 
drauge dirbdamas Lietuvių 
Mokslo Draugijoje, Lietuvių 
Dailės Draugijoje. “Viltis”

it muzika, į senatvės dimi-

.. vykti į Lietuvą. Stokholme ėjo tris kartus per savaitę, , „ „
turėjo keletą tūkstančių .kai i™"“ nem“al aav0
tytojų, jų tarpe apie 7-800 ve^mSM u nlM 

kunigų. Uz griežtai patrio- 4 *
tinius raštus lenkų intrygų
Tumas buvo ištremtas.
Reikšdami užuojautą lietu
viai jam ėmė siųsti ’dtrvanas 
ir t aukas, o jisai ne sau, o 
viską paskyrė “Fondui Ry
tiečiams Šelpti ”.
Karui siaučiant

Vilnių apleidus neilgai te
ko Tumui dirbti Lietuvos pa
rapijose — jisai buvo pa
kviestas drauge su kun. Bi- 
kinu redaguoti “Rygos Gar
są”. Čia jo darbas buvo tiek 
sėkmingas, kad laikraštis 
greit pasiekė trylikos tūks
tančių cirkuliaciją. Sugaudė 
Didžiojo karo patrankos. Tu
mas su kitais imasi organi
zuoti šelpimą nukentėjusių 
nuo karo. Per penketą me

Rytoj, SEKMADIENĮ, 1943 
GEGUŽES MENESIO 23 D.

Š. K. A. RĖMĖJŲ CENTRO VALDYBA

T-ir-

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS

gaŠ3vojas; neduok Dieve, 
dar neviena gali įsimylėti..., 
o kunigo rūtai paslėps, — 
skundė vyskupui Matulevi
čiui. Vyskupas garsiai juo
kėsi ir vėliau papasakojo Tu
mui apie tuos žmonių pagei
davimus. Tumas sutiko dė
vėti sutaną, kurią mėgo vi
sada.
Veikimo sūkury, Kaune 

Kaunui darantis lietuviš
kojo gyvenimo centru, čia 
persikėlė ir Tumas. Reda
gavo visą eilę žurnalų, kaip

POTVYNIO VAIZDAS

svilk f i

Ikentučky
EXPECT OHIO

RIVER CREST OF 
47 FEET

, imdavo. Nekartą, nebeg'au- 
j darni pinigų, rusai už pabau- 
j das jo tortą iš varžytinių 
' leisdavo... Bet užtat jo pa- 
, rapijoje, Panemunėlyje, ne
buvo kaimo, kur nebūtų vei- 

j kusi slapta lietuviška mo-
: kykla. Beveik visi parapijie- 

iNukelta j 6 pusi.)

siją, ir testamente paliksiu “Tauta”, “Mūsų Senovė”, 
tą vienatinę per visą amžių kitus. Apsigyveno prie Vy- 
laimėtą brangenybę!’’ , tauto Did. bažnyčios. Ta gar

Tumas pasidarė uoliu ko- si senovės 'liekana po karo 
votoju dėl atgimstančios Lie buvo su išdaužytais langais, 
tuvos. Jisai buvo pasiųstas prišiukšlinta, nes čia vokie-
ir į Stokholmo konferenci- Į čiai buvo įrengę bulvių ir / "Draugas'’ Acme pboto

ją. Čia ji3 įstrigo keletui mė- geležies sandė’ius. Tumui' Šis žemėlapis duoda trijų vidurvakario valstybių apylinkių dabartinio potvynio vaiz 
nėšių belaukdamas leidimo jaukiai pravedant pamaldas dą. Potvynis sukėlė nemažai nuostolių.

ši bažnyčia pasidarė Kauno

ėmė darbuotis “Lietovos Ai
do” redakcijoje. Užplūdus 
bolševikų gaujoms jisai tu
rėjo drąsos su kitais lietu
viais nueiti pas Kapsuką gin 
ti lietuvių teisių. Be kitko 
jis kalbėjo į Kapsukų:

— Lietuviai susirūpinę, 
kad nemato savo kalbos vie
šuose skelbimuose, taip pat 
ir Valstybės ženklo. Jų pa
šalinimo, valstybės kalbos 
ir simbolio, mes nesupran-

inteligentų šventove, kurią 
mėgo lankyti net, vadina
mieji, bedieviai. Tumas ne
bijojo drąsiai į inteligentus 
prabilti:

— Ko gi nusidirbę biuri- 
ninkai, — raęė jisai, — su
tariu, čia jiems paskaityda
vo, papasakodavo.

Reikėjo nugalėti kliūtys ir 
iš pačių žmonių kylančios: 
vieni buvo nepatenkinti, kad 
klebonas su tuo mokslu tik 
piemenis jiems atimąs, kiti 
bukštavo, kad mergaitės iš
mokusios rašyti tik meilės

tame ir to nesutaikome su laiškelius siuntinėsiančios 
jūsų atsisakymu nuo bet ko- • Tarnaičių raštai prie 
kių imperialistinių sieki-, balanos šviesos
mų,

Kapsukas jiems atsakė
bolševikiškai:

— Valstybės ženklo ir val
stybinių bei tautinių spalvų 
nepripažįstame. Perdaug ko-

vedėju). Tumas įeina į Pet-'vojome už raudonąją vėlia- 
rapily sudarytą Lietuvių Ta- Vą, kad pakęstame šalia 
rybą ir veikliai vadovauja < ‘dryžumus ”.
garsiame Petrapilio seime 
1017 m. Čia jisiai prieš bol
ševizmo įtakai pasidavusių

Turėjo Tumas kartą rū
pesčių ir eu davatkomis. 
Mat jis dėvėjo trumpais (su

rašo. Ir visa bailiai, kad ne- davinių sprendimus klebonui telė pirkdavo didžius popie-
pajustų jos rašant gaspado- 
riai, kad nepabustų, ar iš 
oro kas neužmatytų...” Ne-

ir jo padėjėjams patikrinti, rio pundus, daugybę knygų, 
Ir pats klebonas, kad šni- ■ nusipirkęs reikalingų me- 
pai nepamatytų, naktimis džiagų patsai darydavo ra-

kartą jų raštas buvo suodi- važiuodavo lankyti tų slap- šąlą ištisais kibinus (vied-

nas ir a

Šventadieniais, ' eidami į 
bažnyčią, sunešdavo savo

tųjų mokyklų.

Buvo vabgas ču knygomis, 
popierių ir rašalu. Kun Ka-

Sunkiausia būdavo moky-1 

tis tarnams. Per dieną jie tu
rėdavo dirbti ir tik nakties 
poilsį galėjo skirti švietimo
si. štai kaip viena iš mer
gaičių aprašo savo vargus:

— Katra (iš samdinių tar
naičių) norėjo mokytis Ir 
klebono klausyti, tai josios 
vieta buvo kamaraitėje pa- 
girny ar ant priežado®. Lan
gus užsikimšus, kad kas ne

kairiųjų grupę stipriai rei- kunigiška apykakle). Davat- pamatytų žiburiuojant. O
kalavo, kad lietuviai pasi 
sakytų ui nepriklausomybę: 
— Vyručiai... Dabar įtemp
kime visas savo pajėgas... 
Atėjo metas visiems ir vi 
sur pasisakyti, jog visų mū
rų Rr.sijos lietuvių valia ir 
noras, kad Lietuva būtų ne 
nėšių jiems pasiseka rR'rink- 
ti 10,314 rublių. Šitoksai pa
sisekimas sukėlė susidomė
jimą ir Petrapilio lietuvių 
kur buvo pakviestas Tumas 
ir paskirtas Centralinio Ko 
miteto valdytoju (reikalų 
priklausoma, suverenė, o ne 
kitų vergė... Jei mes patys 
nereikalausime nepriklauso
mybės, kiti savo noru mūsų 
nepriklausomų nepadarys. * 

Kai tie apleido salę giedo
dami marsaljietę jr pareikš- 
dami, kad jie savo kraštui 
gerovės laukia ii socializmo 
laimėjimo, į pasilikusius dė

kos kartą nuvyko pas -vys
kupą Tumo skųsti:

šviesa kokia ? šipuliukai, ku
rie nebetinka,trumpi į diedą

— Gražus, kaip Dektnys į (balanoms laikyti prietai- 
(dabar šv. Kryžiaus par. vi- tą)... Viena ranka laiko ši- 
karas Chicagoje), tai tuo ir paliuką ir žviečia, kita —

NELAUKITE —
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite už'Jtikrlntl nno ugnie* namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agente, arba brokerio, kad 
įlrt parūpintų jums polisą per mflaų kompaniją. Nelaimei Mi
kus, ueturfeite jokią nemalonumą.
"Mes wame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5NM 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE A MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

>

+

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gera ir mėgsta AMBROS!A Alų, bet, prie to. išdirbė 
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. Šis Alu»» vn» paeamint.as IS irapo^uotv 
pirmo rūšies produktu

LEO MORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

Ot

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmb (Wholesale) kainomis pristato į alines n ai 
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, aut 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Vienintelė Lietuviu 
VVholesale liąuor 
įstaiga Chicagoje

llldells Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

Ir LletuvMką Garimą.
Parduodame 

Tiktai Tavemame. 
Užsakymai Išvežtajam!

Sekančią Dieną 
Valandos: 9 iki S P. M. 

Uždaryta Uošna Aefttadien| PRANU VIZOARD, Rav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO
<1244-48 80. CALIFORNIA AVĖ.

Tai. REPuhllc 1588—9
J

rais) ir dalindavo po para
piją. Apskaičiuojama, kad 
tiems reikalams jis turėjo 
savo pinigų išleisti, pašvęs
ti apie 8,000 rublių. Taip, 
kad čia išėjo ką jis tik pa-

JUOZAPAS STUNZA
Gyveno 8554 S. Marshfield Avė. 
Mirė Geg. 20. 1943. 1 1:30 vai. 
vak., sulaukęs pusės amž.

Gimė I.ietuvoje. Kilo iš Vil
niaus apskr.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime^ 

moterį M a re (Joną (po tėvais
Plkčūnaltė), švogerj Kazimie
rą ir švogerkŽĮ. Petronėlę Pik- 
dūnas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

lJetuvojė paliko 5 brolius ir 
seserį Stefaniją.

Kūnas pašarvotas John Jf, 
Eudelkio koplyčioje. 4605 So. 
Hermitage Avė.

Gaidotuvės įvyks pirmadie
ni. Geg. 24 d. iš v-'-'’- č os 8-J’O 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Svogerls, 
švogerka ir Giminė-.

Laidotuvių direktorius Jonu 
F. Kudeikis, Tel. Yardsf 1741.

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvštų rakan- 
IR MATERIOLAS d,i> bet paveskite mums juos perdirb-

PIINAI mūsu pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelėo—mūsų Specialybe.

!•"'>*» gertu rttten moterų kalHnlnl, ka liukais pap-ulea|« arba 
clotli kotai parahliKMln ntiŽenilotonila ka.’noa.te.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės
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», “Draugas" Acme photo>?' _
» Didelis U. S. armijos bombanešis, lavinimosi tikslu, skrido iš Tarrant Field, Tex. Bom- 
'‘banešis smogė į 150 pėdų gazo tanką, Chica goję. Nelaimė įvyko pereitą ketvirtadienį. 
* Manoma, jog žuvo 12 vyrų, kurie duvo lėk tuve.

Ryt bus pagerbta Budriko radio
Rengia pagerbtuves Su-

“valkiečių Mišrus choras sa- 
"vo mokytojai Onai Metrikie- 
3 nei gegužės 23 d. 5 v. p. p. 
Z Lietuvių Auditorijoj.
• O. Metrikienė — Skiriutė, 
£ kuri muziką pamilo nuo pat 
, mažų dienų. Baigė Šv. Anta- 
S no pradžios mokyklą, Cice- 
įro.. Pirmiausia muzikos pa- 
X mokas gavo nuo seselės ka
* zimerietės. Vėliau pradėjo 

studijuoti pas prof. A. Po- 
cių, kuris stipriausią pama-

, tą padėjo Onutei muzikos 
* srityje. Įsigijus Teacher’s 

į Certificate, muzikos mokslą
• tęsė American Conservatory 

imdama ne vien bendrą pi-
‘ jano ir harmonijos kursą, 
į bet sykiu studijavo akom- 
I panavimą dainininkams ir 
i smuikininkams pas Esther 
« Hirschberg-Pollak.

Siekdama muzikos viršų-*
nių įstojo į Sterling Morton 
Junior College ir tuo pačiu 
laiku ėmė vargonų pamokas

1 Kimball rūmuose. Dainavi- 
( me lavinosi pas a. a. Oną 
* Pocienę, D w4 g h t Cook ir

Clarence Richter. Prie pas
tarojo mokytojo Onutė bu-

“ vo akompanistė jo studen- 
’ tams per du metus.

Atostogų metu pavaduoda

programa
Budriko radio programa iš 

WCFL, 1000 k., radio stoties 
įvyks sekmadienio vakare, 9 
valandą Čikagos laiku. Da
lyvauja rinktinis vyrų cho
ras ir orkestras.

Programos leidėjai: Juozo 
F. Budriko Rakandų, Radio 
ir Jewelry Krautuvės, 3241 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

vo muziką Mondeiką ir vei
kė su parapijos jaunamečių 
choru. Taip veikdama susi
laukė tėviškos paramos ir 
patarimų muzikos moksle 
nuo a. ta, kun. Jeronimo Vai
čiūno.

Šiuo laiku Ona Metrikienė 
eina vargonininko pareigas 
šv. Juozapo (slovakų) pa
rapijoj. Be to, mokina šiuos 
chorus: Suvalkiečių mišrų, 
Kęstučio chorą ir Moterų Są- 
gos 21 kp. chorą.

Sekmadienį, gegužės 23 d. 
jai pagerbti vakarą Lietuvių 
Auditorijoj rengia Suvalkie
čių mišrus choras. Bus pro
grama, po kurios seks šo- 

' kiai. S. P.

TA JI "D JI "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite Į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą riiS) LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMU MATERIJOLĄ — 
dėl Raražų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LTTWTNAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:20 valandos popiet

J| Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARĖS LAIKAI
pada
ENG.

Lietuva deda daug vilčių i Lietuviu Tautinę 
Taryba Amerikoje

(LKFSB) Lietuvoje slap
ta prieš nacius leidžiamame 
laikraštyje “Nepriki,aur>oma 
Lietuva” prisimenama ir L 
TT, kuri vadinama komite
tu ir taip apie ją rašoma:

Daugiau kernoto 
maisto civiliniams

WASHINGTON, geg. 20.— 
Karo maisto administracija 
paskelbė, kad vyriausybė nu 
sprendė 20 nuošimčių suma
žinti kenuotų maisto produk 
tų supirkinėjimą karo reika- 
lams. Tokiu būdu daugiau 
šių produktų paliekama var
toti civiliniams gyventojams i

than*s
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“Tą komitetą sudaro visų 
Lietuvos politinių tuovių 
žmonės su pirmininku pul
kininku Griniumi ir sekre
torium prof. Pakštu. Tas 
Lietuvos ministerių kabine
tas atstovauja visai Lietu

vai, kaip teisėtas Lietuvos 
valdžios tęsinys. Komiteto 
reikimas bus lengvesnis, jei
gu jį rems krašte vyraujan
čios nuotaikos, kuriomis vi
sur ir visuomet bus pabrė
žiamas nepriklausomybės rei 
kalavimas, o ypač, kad kraš
to viduje bus realios jėgos.

Šeštadienis, geg. 22 d., 1943

Mūsų gi vidaus jėgos turi 
būti nuolatos didinamos ir 
stiprinamos, kad karui bai
giantis, kai kariaujančios 
pusės bus išvargusios ir nu
silpusios, kad tada tos mū
sų jėgos pajėgiai ir sėkmin
gai galėtų drąsiai stoti į 
valstybės atstatymo darbą.

CICERO TAKSAI

Dabar jau laikas mokėti 1942 metų taksus. Mo
kėti galima miestelio salėje (Town Hali)—ar 
bet kurios bankos įstaigoje Cicero miestelyje.

IERRY I. VITERNA 
Town Collector, Cicero

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

AMERIKOS DALELĖS

JOSEPH F. BUDRIU
3241 South Halsted Street 

Tel. CALumet 7237

Siuomi Skelbia Didį, Pavasarinį
IŠPARDAVIMAI?
RAKANDŲ, PEČIŲ. RADIO. JEWELRY, MALEVOS ir tt.

DIDELI MATRASAI geros vatos .............. $9.95

COIL SPRINGS, lovų springsai po ...... $9.95
VAIKŲ LOVELĖS, vežimėliai po .............. $12.95
LOVOS—DBESERIAI—CHESTS po   $19.95
9x12 KLIJANKĖS po $2.95’ po $3.95 “ $6.95
YARDINĖS KLIJANKĖS, 12 p. pločio po 39c ir 69c už yardą 

1942 GERIAUSIOS PHILCO RADIOS, 8 tūbų po $79.50
MOTOROLA RADIO combinacijos po . . . . $139.50

2230 S. 50 Avė. Cicero. 5 ir 5
kamb. mūro ............................... $9,300

7117 W. 34th St., Berwyn.
5 kamb. rezidencija .... $7,300

1816 S. Hamlin Avė., Chicago
6 ir 7 kamb. mūro .... $4,900

24)9 S. Central Rk Avė,
Chicago. 3 fletų "mūro .. $10,500 

5109 W. 32nd Pi.,—Cicero.
5 kamb. mūro cottaep .. $4,150

2845 S. Karlov Avė., Chicago
6 ir 6 kambarių ............... $6,400

1649 S Troy St. Chicago.
5 ir 6 kamb. mūro $8,100

1354 N. Campbell Avė.,- Chicago.
3 fletų mūro .......................... $5,900

5041 W. 25th PI , Cicero.
7 kamb. rezidencija .... $5,950

6304 W. 26th St., Berwyn.
Mūro biznio namas .... $4,900

1328 S Keeler Avė,, Chicago.
4 ir' 4 kamb. mūro .... $3,300

809 S. Kedvale AvS., Chicago.
3 fletų mūro ................................ $5,500

1421 S. 58th Ct, Cicero.
6 kamb. mūro l»ungalow $8,700 

1212 S. Euclid Avė., Berwyn.
8 kamb. rezidencija .... $6,800

2834 W. 21st St., Chicago.
9 fletų mūro .......................... $10,900

5807 Division St, Chicago.
Mūro biznio namas .... $10,800

4841 W 241h PI. Cicero.
5 ir 5 kamb. mūro ............... $8,800

6530 Sinclair Avė., Berwyn.
4 fletų stucco ..................... $10,200

2645 W. 24th Pi., Chicago
5 ir 5 kamb. mūro .... $4,200

1905 Riible St Chicago 4 fi. $3,350 
4S4 5 W. 24 St.. Cicero.

6 ir 6 kamb mūri .... $11600
2341 S. 56th Avė., Cicero,

4 ir 4 kamb................................ $6,000
1025 W. 51st St., Chicago.

Storas ir 7 fletai mūro .. $13,900 
5039 W 25th Pi. Cicero.

5 kamb. bungalow ............... $6,200
1323 S Wesley Avė., Berwyn.

4 ir 4 kambarių ..................... $6,500
1221 S. 56th Avė., Cicero.

6 kamb. mūro bungalow . . $7,950 
,930 N. Mozart St., Chicago.

4 ir 4 kamb, mūro ............... $2,700
5619 W. 23rd St., Cicero.

4 ir 4 kamba’ių ..................... $6,100
3452 W. 23rd St.. Chicago.

5 ir 6 kamb. mūro ............... $5,500
4106 W. 24th PI.. Chicago.

3 fletai mūro .............................. $8,500
5405 W. 23r<4 St , Cicero.

2 fletų mūro .................... $11,200
1853 S. Sawyer Avė., Chicago.

5 ir 5 kamb. mūro .... $4,800 
5035 W. 24th PI. Cicero.

6 ir 6 kamb. . ..................... $8,700
1625 S. Jefferson St., Chicago.

6 fl'tai mūro .......................... $3,300
3225 8. 49th Avė.. Cicero.

6 ir 6 kambarių ............... $5,700
1101 S. Richmond St., Chicago.

10 fletų mūro .................... $16,900
48>8 W 23rd St., Cicero.

5 ir 5 kamb................................ $7,500
5064 W. 3tst St,, Cicero.

6 ir 6 kamb. mūro .... $10,200
2011 W. Cermak Bd., Chicago.
. 6 fletai mūro .......................... $8,500
2003 Allport St,, Chicago.

4 fletai mūro ........................ $3,600
5515 W. 23rd PI., Cicero.

6 kamb. mūro .......................... $7,500
1413 S. Karlov Avė., Chicago.

2 fletai medžio ....................... $2,300
2107 S. Pulaaki Rd., Chicago.

Mūro biznio nam >■ ............... $6,500
1301 N. Oakley Bivd., Chicago

6 fletai mūro .................\.. . $9,300
6233-5 W. 25th St., C cero.

Mūro biznio namas .... $20,600
S. W. kamp, 49th Ir 16th, Cicero.

Lotas 30x126 ...................... $1,600

Slaptoji Vaižganto kova 
ir darbas

(Atkelta iš 5 pusi.)

rašto darbi’.s, aritmetikos už 
čiai išmoko rašto, keli tūks
tančiai žmonių. Į tą para
piją, kun. Katelės rūpesčiu, 
slapti lietuviški laikraščiai i 
ir knygos poriniais vežimais
buvo vežami./

Mylėjo Lietuvos
kaimo žmones

Kun. Katelė buvo vaisin
gas ir prie jo stalo daugelis 
parapijiečių yra sėdėję. Pas 
jį nelaimėje rasdavo patari
mą ir sušelpimą. Kartą pa
matęs neturtingą vaikutį 
smėlyje berašantį ir paty
ręs jo gabumus, įkalbino tė
vus jį leisti į mokslą ir pa
dėjo lėšomis. Jisai padėjo 
steigtis slaptoms lietftviS- 
koms kuopelėms, ruošti slap
tus lietuviškus vakarus, pats 
į juos vykdamas, išlaidas 
padengdamas, kad žmonėms 
nereikėtų mokėti, kad tik jie 
daugiau rinktųsi. Dar artis
tams ir vaišes klebonijoje 
kitą kart suruošdavo. Kai 
buvo leista spauda, 1904 m., 
gavęs pirmąjį lietuvišką laik 
raštį viešai jį per pamokslą 
bažnyčioje rodė, sakydamas, 
kad “lietuviškas spausdintas 
žodis kvepia”.

Kad ir taip vargdamas, 
tasai didysis prispaustos 
liaudies švietėjas sulaukė 77 
m. amžiaus. Žmonių apver
kiamas mirė 1907 m. gegu
žės 8 d. (nauju kalendoriu
mi — 21 d.).

Lai šio šviesaus lietuvio 
atminimas paskatina mus, 
panašiai kaip jis, mylėti sa
vas lietuviškas mokyklas ir 
savąją spaudą.

K. J. Prunskis

PIRKITE KARO BONUS!

"i rn .r.

❖

GRAŽIOS SOFOS su springsais, gražių, tvirtų spalvų, kurią galima
padaryti į lovą, už ............... ........................  ......................................... $49.50

2 ŠMOTŲ DRŪTI PARLOR SETAI po......... ...........................................  $59.00

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAI “Custom” padaryti, Pullman, Renske, 
Kroehler, Perfect, kaina $219.50 duodama nuolaida už seną 
parlor setą iki ............................  ............................................................... $50.00

Didelis pasirinkimas Parlor setų, gerų Miegamo Kambario setų, Karpetų, 
Dinetų ir Dining Room setų už tokias žemas kainas kad jūs pamatę nusistebėsite.

SENUS PARLOR SETUS PERDIRBAM UŽ $29.00
Budriko Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 ryto iki 4 v. popietų.

•II Mes
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

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

rome RAKANDAMS gerus . > J O H \ O

SYKORA
h E A L T O R 

PHONE CICERO 453.
GYVOS VIELOS OftOANIZACIJA
23 Metai kaip Real EMate Biznyje

atdara sekmadieniais 
NUO 1 IKI 5 VAL. PP.

; - -iI



šeštadienis, geg. 22 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Juozapo bažnyčioje 10 vai. 
ryto priims Moterystės Sa
kramentą su L. Zilium. Svei
kiname jauną porelę ir lin
kime geriausio pasisekimo 
naujame luome. Eatelle yra 
pavyzdinga mergaitė, narė 
šv. Teresėlės Sodalicijos. 
Džiaugiasi kelionėmis 

Dvi sočikagietės džiaugia
si turėjusios smagią kelionę, 
būtent K. Antanaitienė ap
lankė savo dukrelę Virginiją, 
kuri tarnauja kaipo WAVES 
3tillwater, Oklahomą, o L- 
Rimkiūtė lankėsi Maryland 
valst. pas savo sužiedotinį 
karį K. Zelnį.
Baigs mokslą

Birželio raėn. P. Judvičių 
dukrelė Stanislavą baigs šv. 
Pranciškaus akademiją, 
Pittsburgh, Pa. Yra gabi lie
tuvaitė ir pirmoji čikagietė, 
baigusi šią akademiją. Gar
bė tėvams, kurie nesigailėjo 
lėšų, o dukrelei, kuri pavyz
dingai mokinosi.

Judvičiai gyvena nuosa
vam name adr. 2814 E. 89 St. 
Pakrikštijo

Kun. V. černauekas sutei
kė Krikšto Sakramentą duk
relei A. S. WiUis. Vardas 
duotas Antonette. Kūmais 
buvo jauni parapijos veikė
jai A. A. Chepul. Rap.

taiką ir ramybę.

Parapijos piknikas įvyks 
taip pat 13 d. birželio, Vy
tauto darže. Pranešė, kad 
bažnyčios bokštas bus tuo
jau baigtas ir bus bokšte į- 
taisytas laikrodis. Laikrodis

kaštuos apie 1,500 dolerį^ 
Parapijiečiai nutarė, kad to? 
kiam gražiam tikslui reikią 
sukelti pinigų. Tuojau psut 
susirinkime sumetė $60.00 ir 
nutarė, kad kiekvienas p** 
rapijietis paaukotų nemažinu 
kaip po $5 00. A. Valančiu®

Cicero. — Šv. Antano pa- ( vesti pakviestas &alezietis 
rapijos susirinkimas gegu- kun. Stašaitis, gero ir pa- 
žės 16 d. buvo labai įdomus, vyzdingo mūsų parapijiečio 
Klebonas kun. Ig. Albavičius Stašaičio brolis. Ciceriečiama 
atidarė susirinkimą, praneš- bus įdomu susipažinti su sa- 
danaąs, kad šis susirinkimas leziečiu kun. Stašaičiu, šv 
buri svarstyti daug klauąi- į Antano iškilmės baigsis sek
mų: noveną prie šg. Antano, madienį, birželio 13 d. su iš- 
parapijos pikniką ir kt. kilminga suma ir procesija.

Novena prie šv. Antano pi j iečiai gausiai lankytų šv. 
prasidės birželio 4 d. ir baig- Antano noveną ir per jo už- 
sis birželio 12 d. Noveną tarymą išprašytų pasauliui

Parapijos piknikas
Šv. Juozapo parapijos pik

nikas įvyks gegužės 23 d., 
Vytauto parke. Parūpi jonai 
visu smarkumu ruošiasi. Ko
mitetas su klebonu kviečia 
visus pažįstamus, draugus, 
kaimynus roselandiečius at
silankyti. šeimininkės triū
sia, kad visus svečius, pa
vaišinus skaniu užkandžiu. 
Virtuvėje vadovaus B. Va
siliauskienė. Dovanos bus 
trys War Bonds, po $25.00. 
Be to, eilė kitų įvairių pra
mogų. Pradžia 12 vai. popiet. 
Maloni žinia

Šv. Juozapo parapijos ko
miteto susirinkime gegužės 
11 d. kleb. kun. V. Cernaus- 
kas pranešė, kad ir vėl su
mažino parapijos skolą, at
mokėdamas du tūkstančius 
dolerių. Parapija džiaugiasi. 
Klębono sumanumu, ne tik 
mažėja parapijos skola, bet 
ir visas parapijos stovis vi
sais atžvilgiais pagerėjo.

Duok Dieve sveikatos 
darbščiam dvasios vadui. 
Ligohiai sveiksta

Ilgą laiką sirgusi Elena 
Pociūtė jau pradėjo vaikš
čioti. Visi džiaugiasi pama
lę Elenutę kasdien einančią 
sveikyn. Taipgi sustiprėjo ir 
M. Cickevičienė, Minkienė ir 
A^Teitoenas. , y.
Vestuvės

Plačiai žinomų čikagiečių 
, J. Kondrotų dukrelė Estelle 
šį šeštadienį, geg. 22 d., šv.

Rytoj ARD metinė 
šventė - 24 seimas

Išklausę Mišių šv. 9:30 v. 
lyto, Šv. Kazimiero Seserų 
koplyčioj, pasisveikinę, pa
simatę su pažįstamais, 10:30 
ryto, pradėsime 1-mą seimo 
sesiją Gimimo Panelės šv. 1 
parapijos salėje. Tos pana-l 
Bijos kleb. kun. A. Bąltutis 
jau per eilę metų duoda pa
rapijos svetainę ARD seimų 
posėdžiams. '

Kiekvienas vienuolyno prie 
tęlius ir rėmėjas, be abejo, 
įdomauja, kaip laikosi ir pro 
gresuoja jų remiama įstaiga. 
Tam ir seimai.

Juose išgirsite raportus iš 
skyrių veikimo ir centro, kur 
ir kaip sunaudoti pinigai ir 
kas dar reikalinga paramos. 
Sveikins seimą draugijų de
legatai, jaunimo atstovai at
silankę svečiai, viešnios.

Seimo darbą atlikę — o 
visa turi būti baigta apie 6 
valandą, grįšime per sodelį 
atgal akademijon, kur sesu
tės vaišins vakariene ir aka- 
demikių programa. Atsilan
kę seiman, jausimės dieną 
naudingai praleidę: t. y. sau 
naudos (dvasinės) padarę ir 
parėmę mūsų brangiąją kul
tūros įstaigą — Šv. Kazi
miero akademiją. R.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISU

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo,
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

GAKV, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FURERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas 

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė; 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand, Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

mARCUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumesklt senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Juras daug 
metų patarnavimų. Jttaų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

SEKMADIENIAIS — nuo 1

■HH KIT()M1S DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. W ėst ern Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242
Ieškote Darbo?

Jei ieškote darbo, pažvel 
kitę į 3-čio puslapio “Olas < 
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ V|SAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

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

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJA8 išradimas. Pasirinkimas balto ir 7 įcjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne. wallpaper, pleis- 
teria Ir waliboard. Vienas ap.traukimas užtenka! Nereikia calcl- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — s|r 
prtmer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plumbing ir Heatlng, Taisymo ar Reikmenų, M.ityk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine,

5459-58 S. STATE ST. 6 W, GARFIELD BLVD.
N. W. Gomer 55th and State Streets

VISI TELEFONAI ........... ............... .. ATLANTIC 42M

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
UUlUUtlUUIIItlIUUlIllIUIIIIUIIMUIIIIIIIiltlI

PAMINKLAINuoširdžiai dėkoju vi- 
siem.3 kunigams, seselėms, 
draugystėms, giminėms^ 
draugaifts ir pažįstamiems 
kurie dalyvavo mano primi
cijose. Esu taip pat dėkin
gas visiems ir visoms, ku
rie prisidėjo kokiu'nors bū
du prie puotos. Niekuomet 
neužmiršiu jūsų malonumo 
ir visuomet atsiminsiu jusi 
savo maldose. Lai gerasis 
Dievas laimina jus visados. 

Kun. V. E. Mikolaltis

V/HOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

StgrmaVĮršJftJĮętg
Tos Pačio* Seimoa

PERSONAUZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T.
PABTICULAB People PREFER Pachankis Productlons. 

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

KREIPKTTfiS PRIE

Factory RepraesatetHa
8HOWBOOM9 IN 

MERCHANDiaE MABT AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto

Dalyse
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tek ESTebrook 8645 Tel. REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeŠtad. ir Sekm. 9-6 vai.

ATMOEfiJIMAIS PASKUTINIS
PAGERBIMAS

LACHAWIC2 IR SŪNUS
fW 2Srd PLACE Ptoae 0ANAL UU
9: 42 E. 1081 h ST.

MICHIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

NULIŪDIMO VALANDOJE L BUKAUSKAS
tom so. BncmoAN avb.MUTUAL

FEDERAL
ANTANAS M. PHILLIPS

nn UTCANICA AVENTJE Pitone YAIKreipkitės į

ANTHONY B. PETKUSJOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
I AMRULANCK Otoną Ir Naktį

L UULEVICIUS
80. CAI JFORNIA A V®.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI)

1410 South 50th Avenue, Cicero
. Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak

P. I. RIDIKAS

4600-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tol. YARDS 1741-174#
<882-54 SOUTH CAUFOBMA AVENUE 

TgL LAPayette 0727 MAŽEIKA
8819 UTUAN10A AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonei. YARDS 1188-18

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Plrrnad Ir Ketvirtai vak. 
U stoties WGES (1300), su Povihi Oattfanieru.

f w
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Armija gavo kovojantį virėją ir taip 
pat sutaupė 7 centus
JEI NEBŪTŲ ATĖJĘS KAPITONAS, VYRAS NEBŪTŲ 
PATEKĘS Į ARMUO. O DABAR JAPONAMS Į KAILĮ 
DUODA

SOUTH CHICAGO
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KOMITETAI IR KUN. V. CERNAUSKAS 
KVIEČIA VISUS CHICAOOS LIET UVIUS Į JŲ RENGIAMOJI PIKNIKO, 
KURIS ĮVYKS RYTOJ, VYTAUTO DARŽE.

DĖL GAZOLINO RACIONAVIMO GALVOS NESKAUDA

Nemažas skaičius chica- 
giečių vyrų yra Naujoje 
Gvinėjoje. Korespondentas 
sutiko ten chicagietį corp. 
George Scandiff. Jis kores
pondentui pasakė: f‘gali ti
kėti, gali netikėti, bet jei ne 
septyni centai, man nerei
kėtų sėdėti dabar apkasuose 
ir šaudyti skersai upės į ja
ponus.”

Scandiff kaip ir daugelis 
cfiicagiečių randasi džiung
lėse ir kovoja su japonais.

Corp. Scandiff yra 23 me
tų amžiaus. Prieš išvykstant 
į armiją, Scandiff buvo bal
zamuotoj as ir graborius. Ar
mijoje jis buvo paskirtas vi
rėju. Draugai dėl to gerokai 
turėjo skanaus juoko.

Medicinos leitenantas ap
žiūrėjo kojas ir pasakė: 
“Sūnau, man atrodo, jog 
tinki į 1—F; man gaila, bet 
atrodo, jog reikės nuplauti 
didįjį kojos pirštą”.

Po šios leitenanto pasta
bos, Scandiff pasakė: “O 
kay, aš galiu eiti namo.”

100.000 LIKO
BE NAMŲ

Kylantis vanduo Missi- 
ssiippi ir Missouri upėse va
kar pietų Illinois ir Missouri 
kėlė rimtą rūpestį.

Mažųjų upių vanduo še
šiose valstybėse vis dar kilo 
ir didino potvynio pavojų.

Raudonojo Kryžiaus pa
reigūnai sako, jog dėl po
tvynio apie 100,000 benamių 
liko penkiose valstybėse.

Raudonojo Kryžiaus ofi-
įsas St. Louis sako, jog Illi- 

“Palauk minutę”, pasakė nois, Missouri, Arkansas ir 
leitenantas. “Mes turime tau Oaklahoma valstybėse dėl 
duoti septynis centus “car- siaučiančio potvynio bena-
fare” parvažiuoti namo. 

Leitenantas paaiškino, jog
mių atsirado apie 80,000. 
Sakoma, jog Indiana valsty-

yra tokios taisyklės, kad Mie potvynis privertė 12,-
kuris netinka į armiją, jam 
duodama septyni centai car- 
fare parvažiuoti namo. Ir 
Scandiff laukia septynių 
centų išmokant.

000 asmenų palikti savo na
mus.

SEPTYNIŲ CENTŲ 
ISTORUA

Kada leitenantas rengės 
mokėti septynis centus, tuo 
laiku į kambarį įėjo kapito
nas, kuris pažiūrėjo į sėdin-

Bet grįžkime prie sspty- tį Scandiff. Kapitonas priė- 
nių centų. Prieš porą metų jo prie Scandiff, pažiūrėjo į 
George Scandiff stojo prieš jo pirštą ir pastebėjo, kad 
Armijos boardą, kad ištirti tik nagas yra dingęs. Ir ka- 
sveikatą. Bet vakare prieš pitonas pasakė: “Viskas yra 
tai jis žaidė bowling bąli ir tvarkoje, sūnau, armija gali 
žaidimo rutulys užkrito ant sutvarkyti taip, kad viskas 
kojos didžiojo piršto ir jis bus gerai.”

Nevažiuok greitai
Dar 40 asmenų bylos bu

vo nusiųstos vietos boar- 
dams, kad jie atimtų gazo
lino racionavimo korteles iš 
tų asmenų už greitą važia
vimą automobiliais.

Skelbkitės “Drauge’

buvo sužeistas. Scandiff ne
teko kojos piršto nago.

Scandiff pasijuto, kad jis 
jau važiuoja į Camp Grant,

ir tik dėl tų nelaimingų sep
tynių centų.

Scandiff taip pat paaiški- 
nor kad ir virėjams tenka 
būti fronto linijoje su šau
tuvu.

A."

Obuoliu ‘Medus’?i
Iš ko gaminamas 

Kas tai yra

Kodėl mes vartojame
NAUJAS DRĖGMĖS ELEMENTAS

Iš sultingų, drėgnai šviežių obuolių išei- 
. na stebėtinai naujas drėgmės elementas, 

kuris pagelbsti sulaikyti Šviežumą Old
Gold cigaretų.
Mokslininkai U. S. Department of Agrl- 

' culture jj išrado.
Ęfįįt b

MES VADINAME JI OBOLIIJ “MEDUS”!

Lengvai apvilgtus švelnius Old Gold to- 
bakus, Obuolių “Medus” pasiekia kiek
vieną dalelę—apsaugodamas jų šviežu
mą. Tai gaminama išgaravus tyrą, auk
sini skystimą šviežių, saldžių obuolių į

v“ medų atrodantį syrupą.
1 *,

TAI NE SKONINTOJAS

KITA “NAUJANYBĖ” BUUVO PRIDĖTA

Pirmiau, tai buvo Latakia—natūralūs 
būdas nokinimo Old Gold mišinio. Da
bar tai Obuolių “Medus”, natūralūs bū
das apsaugoti mūsų puikią tobaką ga
minama jums. Įsigykite Old Golds šian
dien! Jūs gėrėsitės jais daugiau ir dau
giau.

K
Abelnai kalbant, mes manom, kad “Obo- 
lių “Medus” yra puikesnis negu glyceri- 
nas. Jis nėra skonintojas—nė jokiu bū
du nepermaino Old Gold skanumą.

P. I.orlllnrj Compnny—RntablinfinJ 17d#

PIRKIT
DAIIOIAC KARO 
BONŲ DABAR!

GĖRĖKITĖS SAMY KAYE’S BAND AND GUESTS1 
TREČIADIENIAIS—7 vai. vak.—WBBM

MAŽIAUSIA
NIKOTINO

MAŽIAUSIA
OKKKI.R RRZINANCID 
TARS IR HKNINM

Kaip m paroOnma heAaltt- 
kų. tM-partyvy napratytu 
bandymų T varinvanjanėlų rfl- 
tlų—padarytų Rrndrm Dlprat.

,rDi-augas” Acmc pnoia

West Terre Haute, Ind., potvynis palietė didžiąją gatvę, kai vanduo pakilo iš W.abash 
[upės. Susisiekimui naudojami laiveliai, todėl gazolino šiuo atveju nereikia. Vidurvaka- 
rio. valstybės tokio potvynio nežino nuo 1913 metų.

Kaip reikia siusti laiškai
Chicagos pašto distriktai gavo savo

*
numerius

Vyriausias pašto viršinin
kas įnešė šiokį tokį pakeiti
mą laiškų siuntime. Tas pa
keitimas liečia 178 didelius 
miestus. Pakeitimas įvestas, 
kad greičiau galima būtų 
pristatyti laišką biznio ir 
industrijos centruose.

Pakeitimas yra mažas, po 
miesto vardo reikia padėti 
skaitlinę. Pagal naują pa
tvarkymą laiškus siunčiant 
reikia taip adresuoti:

Mr. J. C. Smith,
780 S. Ashland avė.,

Chicago 20,
Illinois.

Ši sistema nėra nauja, jau 
ji buvo naudojama keletą 
metų keliuose pašto ofisuo
se ir rasta, jog patogu. Pa
naši sistema yra Kanadoje 
ir dideliuose Europos mies
tuose. žmonėi greitai įsiti
kins, jog šis patvarkymas 
yra naudingas.

Pašto distriktų numeriai 
buvo pažymėti dėl visų Chi
cagos išnešiojimo stočių. 
Pašto distriktai gavo savo 
numerius pagal šį sąrašą:

Main Office, Section 6. 6
Main Office, Section 7. 7
Old P. O. Annex, Sec. 1.
Old P. O. Annex, Sec. 2.
Old P. O. Annex, Sec. 3.
Old P. O. Annex, Sec. 4. 4
Old P. O. Annex, Sec. 5. 5
Auburn Park ............... 20
Austin ................................. 44
Chestnut Street...........10
Chicago Lawn............ 29
Cicero ............................ 50
Clearing ..................    38
Cragin .............................. 39
Division Street............ 51

Dunning ......................... 34
Elmwood Park ............ 35
Elsdon .............................. 32
Englewood ..................... 21
Evergreen Park .... 42
Fort Dearborn ...... 11
Garfield Park ............ 24
Grand Crossing........... 19
Hawthorne ..................... 23
Hegewisch..................... 33
Hyde Park........................15
Irving Park ................ 41
Jackson Park...................37
Jefferson............................30
Kedzie-Grace ................ 18
Lakeview ..................... 13
Lincoln Park...................14
Logan Sųuare ............ 47
Merchandise Mart .... 54
Mid-West ... .............. 12
Morgan Park ................... 43
North Town................ 45
Norwood Park............ 31
Ogden Park ................ 36
Pilsen .............................. 8
Ravenswood................ 25
Riverdale ..................... 27
Rogers Park................ 26
Roseland............................28
South Chicago ............ 17
South Shore................ 49
Stock Yards ................. 9
Twenty-Second Street 16
Uptown ......................... 40
Wicker Park ................ 22

Pašto išnešiotojai noriai 
jums patars ir paaiškins 
apie naują pertvarkymą.

Ernest J. Kruetgen,
Chicagos pašto viršininkas

Reikia prieš vedybas 
gerai pažinti

Chicagoje vienas vyras sa
vo žmonai per 13 metų savo 
vedybinio gyvenimo 250 
kartų pajuodino akis. Kas 
dvi savaites žmona gaudavo 
smūgius nuo vyro. Moteris 
yra 38 metų amžiaus ir ji 
gavo divorsą.

Duktė vienuolikos metų 
amžiaus teisme kalbėjo apie 
tėvo žiaurumą.

Reikia prieš vedybas vie
nas kitą gerai pažinti ir ta
da tik vestis. Tada tokių da
lykų neįvyks.

Antroji pora batu
Washington. — Kainų ad

ministracija pranešė pereitą 
ketvirtadienį, jog stamp No. 
18, pirmoje racionavimo 
knygelėje, įsigalioja birželio 
16 dieną, ir ši stampa yra 
gera *dėl vienos poros batų.

Kava
Čegužės 30 dieną baigiasi 

data dėl stamp No. 23, gera 
dėl vieno svaro kavos.

Tik kap? rado
Iš pietų Pacifiko grįžo ne

tikėtai vienas kareivis ap
lankyti savo motinos Chica
goje, kad jai surpraizą pa
daryti. Bet kareivio motina 
širdies liga buvo jau mirusi 
prieš trejetą savaičių.

-V - ■ ■

Frank Yakas, likerių krau
tuvės savininkas, 4012 Ar
cher avenue, pranešė polici
jai, jog trys vyrai sulaikė jį 
krautuvėje vėlai pereito tre
čiadienio vakare ir pagrobė 
iš jo $105 ir tris kartūnus 
cigariečių.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge".

.e

« Z AaL

X Juozą ir Marijoną Su
deikius šį vakarą pagerbia 
daugybė jų draugų ir pažįs
tamų šv. Kryžiaus parap. sa
lėj 8 vai. Ši veikli ir daug 
nusipelniusi šeima mini 35 
metų vedybinio gyvenimo su 
kaktį. Abu uoliai veikė vi
suomenėj, gražiai išauklėjo 
vaikus. Dabar darbuojasi lab 
darių ūky ir prie senelių 
prieglaudos. Sveikiname ir 
linkime laimingai sulaukti 
auksinio vedybų jubiliejaus!

X Helen Druktenytė, po- 
puiari Gimimo Panelės šv. 
parapijos sodalietė, bus ge
gužės karalienė Marijai ap
vainikuoti. Jos palydovėmis 
bus: Sophie Bartkus, Joana 
Balčiūnas, Emilie Prose, I- 
rene Jankauskas, Sylvia Rač 
kus, Adele Druktenis, Julia 
Kazakauskas, Bernice Uža- 
denis ir Antoinette Kilil$evi- 
čftis. Iškilmės bažnyčioje bus 
gegužės 23 d., 4 vai. popiet

X Kareivių Motinų klubų 
Chicagoj jau turime keletą. 
Kai kurie jų gana dideli 
skaitlingi nariais. Kai kas 
mano, kad naudinga būtų į- 
steigti Kareivių Motinų klu
bų Chicago rajoną (apskri
tį). Rajonas galėtų ne tik 
sėkmingus parengimus ka
reivių naudai, bet suvestų 
pilną statistiką, kiek lietu
vių iš Chicago yra pašauk
tų į karinę tarnybą ir t.t. O 
tokios statistikos yra būti
nos.

X Brightonparkiečių Kla- 
patauskų dukrelei Sofijai 
praeitą šeštadienį jų pačių 
namuose buvo iškelta prieš- 
vestuvinė puota. Busimoji 
nuotaka gausiai apdovanota. 
Vestuvės numatoma įvyks 
birželio 5 d.

X Elena Mikalauskaitė, 
buvusi čikagietė (prieš kiek 
laiko atvyko iš Pietų Ame
rikos), neseniai ištekėjo už 
turtingo Philadelphia, Pa., 
biznieriaus Comel Schuch 
(latvių tautybės). Ji labai 
nuoširdžiai priėmė Ateitinin
kų draugovės šokėjų grupę, 
jai nuvykus į Philadelphia. 
Pia., o jos vyras per kelias 
dienas patarnavo automobi
liu ir aprodė visas gražes
nes to miesto vietas.

Cukrus
Gegužės 31 diena yra pa

skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus.
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