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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

Kaina 3c

—Abrakam Lincoln

323,000 VY
voi. xxvn

U. S. Armijos nuostoliai -18,558 
nukautųjų, sužeistųjų ir dingusiųjų

Amerikiečių kariuomenė Š. Afrikoj 
užimta ašies nelaisvių paskirstymu

> WASHINGTON, geg. 27. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandie spaudos konferenci
joje pranešė apie sąjunginin 
kų armijų nuostolius Tuni- 
sijoje.

J. A. Valstybių išviso yra

masiniais 
žudymais neįstengia 
įveikti partizanu

ISTANBULIS, Turkija, 
geg. 27.—Jugoslavų partiza
nai visu smarkumu atnauji- 
na kovas prieš okupantus 
vokiečius ir italus? Kadangi 
vokiečiai neįstengia nutverti 
partizanų, tai masiniai žudo 
įtariamuosius partizanų ša
lininkus ir įkaitus. Balan- 

' džio mėnesį, anot gautų ži
nių, vokiečiai Belgrade nu- 
žudė 372 tuos įtariamuo
sius ir įkaitus.^ Nepaisant 
okupantų tų žiaurybių, par
tizanai okupantus visur už- 
puldinėja ir daug nuostolių
jiems sukelia.

Gen. Draja Michailovičo 
gausingieji partizanų būriai 
daugiausia nuostolių sukelia

^vokiečių garnizonams.
Jugoslavijoj tad okupan

tams vis karščiau darosi.*

18,558 vyrai nuostolių—2,- 
184 nukautųjų, 9,437 sužeis
tųjų ir 6,937 dingusiųjų (pas
kutiniam skaičiuje ir nelais- 
viai).

Visų sąjungininkų armijų 
nuostoliai yra apie 70,000 
vyrų.
Ašies gi nuostolių—
323,000 vyrų. *

Ašis prarado: 30,000 nu
kautųjų, 126,400 sužeistųjų 
ir 266,000 nelaisvėn pateku
siųjų.

Sekretorius sakė, kad Ame 
rikos kariuomenė Šiaurės 
Afrikoje šiandie yra dau
giausia užimta ašies nelais
vių patvarkymais ir jų iš 
Afrikos išsiuntimu.

Be to, pareiškė, kad vokie
čiai ir italai karo nelaisviai 
fiziniai yra sveiki ir paten- 
kinti savo stoviu.

PIRMIEJI U. S. KAREIVIAI IŠLAIPINTI ATTU
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"DraugtuT Acnio photo
U. S. kariuomenė ir Navy jėgos išlipo Attu saloje. Tai pirmoji išleista fotografija, kai amerikiečiai išlipo Attu 

Joje. Laiveliai pietuose-išlaipina kareivius ant kranto. Ginklai iškraunami ant juodo smėlio Massacre įlankoje,
gegužės 11 dieną.

Sinarquista organizacija Meksikoje 
minėjo savo šešerių metų sukaktį

Japonų Madang 
bazė išgriauta

SĄJUNG. VADOVYBĖ 
Australijoje, geg. 27.—Gen. 
MacArthur štabas paskelbė, 

A kad sąjungininkų lakūnai 
, bombonešiais Liberators iš
griovė japonų bazę Madang,
N. Gvinėjoj.

Madang yra už 350 mailių 
į ši&urvakarus nuo sąjungi
ninkų okupuojamo Port Mo- 
resby.

KARO EIGA

Kiek daug lėktuvų 
britai prarado

LONDONAS, geg. 27. — 
Oro ministras Archibald Sin 
clair parlamente pranešė, 
kad balandžio mėnesį ata
kuojant Vokietiją ir vakari
nę Europą britai prarado 
287 bombonešius, o ameri
kiečiai—28. Nepaisant šių 
nuostolių, sakė ministras, 
nebuvo galima tuos bombo 
nėšius kitais kuriais gėrės* 
niais tikslais pavartoti.

Darbietis atstovas Rich- 
ard Stokes pareiškė, kad jei 
šiemet nuo sausio 1 d. pra
rasta 699 bombonešiai, tai 
ar oro ministras patenkin
tas, kad tie lėktuvai negalė
jo būti pavartoti tinkames- 
niems tikslams. -

Sinclair atsakė, kad jis ab 
soliučiai patenkintas.

Ne visi streikininkai 
klauso prezidento

MEXIC0 CITY (ONA).— 
Nacionalinė Sinarchistų or
ganizacija Meksikoj gegužės 
23 d. įžengė į septintuosius 
savo triukšmingo politinio 
gyvavimo metus. Ji sakosi, 
kad Meksikos vyriausybę šį 
kartą ji moraliai nugalėjusi.

Meksikos vyriausybė šiai 
organiazcijai uždraudė atvi
ram ore viešai minėti savo 
šešerių metų sukaktuves. 
Bij-otasi riaušių. Bet organi
zacija paneigė vyriausybės 
draudimą ir minėjimas įvy 
ko kuo ramiausiai.

80,000 organizacijos narių 
dalyvavo demonstracinėj ei
senoj Leon mieste, kur orga
nizacija buvo įsteigta. Vy
riausybė į tai nesikišo, oj 
Leon miesto autoritetai ben
drai su sinarchistais tvarkė 
eiseną.

Organizuotas darbas, kurs 
kovoja prieš sinarchistųs, 
Leon mieste yra nestiprus. 
Tad jis šioms demonstraci
joms nė nesipriešino.

ir Uranijas; priešingas skal
dyti tautą į kairiuosius ir 
dešiniuosius, į revoliucijo- 
nierius ir reskcijonįerius; 
atmeta nacizmo swastiką, 
komunizmo raudonąją žvaig 
ždę ir kitus - svetimuosius 
tautai simboirAs; kovoja 
prieš žmogaus išnaudojimą;

Kinai nukovė 600 
japonų šalia Ichano

CHUNGKING, Kinija, geg. 
27.—Kinų vadovybė paskel
bė, kad kinų kariuomenė iš 
japonų atsiėmė svarbią stra
teginę vietą šiauriuose nuo 
Ichango ir nukovė apie 600 
japonų.

Ichang yra centralinėj Ki
nijoj ties Yangtze upe. Tai 
centrinė vieta pietvakarinėj

Japonai ginasi tik 
poroj pozicijų Attu

nepaliaus dirbęs iki Meksika j Hupeh provincijoj, iš kur ja 
susilauks socialia teisingu- ponai susimeta veržtis į lai-
mo režimo; reikalauja abso- 
liutės laisvės elgtis gerai, 
bet griežtai kovoja prieš lai
svę elgtis blogai; atmeta 
oficiales partijas ir smerkia 
lokalinius despotus; paga
liau siekia Meksikoj atgai
vinti krikščionišką socialinę 
santvarką.

Tad ir suprantama, kad 
komunistai ir jų sėbrai įvai
raus plaiūko radikalai Sinar- 
ąuista sąjūdį kovoja. -Jie 
apie tą sąjūdį ir neteisingas 
žinias paduoda. t.

kiną ją šią kinų 
(Chungking).

sostinę

Davies parvyks 
su

WASHINGTON, geg. 27. 
— Laivyno departamentas 
skelbiž;** Attu saloje, 
Aleutians, japonai dabar lai
kosi tik dviejose pozicijose, 
kurios amerikiečių apsiaus
tos ir daužomos. Trečioji po
zicija jau paimta.

Likusios dvi pozicijos yra 
kalnų aukštumose, prieš ku
rias dabar amerikiečiai susi
metę ir tikisi artimiausiomis 
dienomis japonus palaužti.

MASKVA, geg. 27.—Pre
zidento Roosevelto specialus 
pasiuntinys S. Rusijai J. Ev 
Davies šiandie pasisakė, kad 
jis gavo iš Stalino laišką— 
atsakymą prezidentui. Laiš
kas voke užantspauduotas ir 
turinys niekam nežinomas.

Davies pareiškė, kad jis s 
be mažiausio delsimo išvyks 
atgal į Ameriką.

Liberijos prezidentas 
Washingtone

WASHINGTON, geg. 27. 
— Amerikon atvyko ir čia 
svečiuojasi Afrikos negrų 
respublikos Liberijos prezi
dentas Edwin Barclay. Vie
ną parą jis svečiavosi Bal
tuose Rūmuose. Vakar buvo 
turėtas pokylis jo pagarbai.

Šiandie kongresas jį pa
gerbė pakvietęs kalbėti ben
drojoj abiejų rūmų sesijoj.

Jis revizifcuoja prezidentą 
Rooseveltą.

Kongreso komitetui pasakota, kad 
japonai siūlysią taiką Kinijai

Lakūnai atakuoja 
Sardinija, Sicilija
.SĄJUNG. VADOVYBĖ 

Š. Afrikoj, geg. 27.—Paskelb 
ta, kad sąjungininkų lakūnai 
didžiaisiais bombon e š i a i s 
šiandie atakavo ašies bazes 
Sardinijoj, Sicilijoj ir Pan
telleria salose. Daugiur su
kelti gaisrai, ypač ašies ae
rodromuose. Keletas ašies 
lėktuvų numušta.

*

Rusai numušė 67 
vokiečiu lėktuvus

PACIFIKAS.—Attu salo 
je, Aleutians, japonai tik po
roj atskirų pozicijų laikosi 
prieš amerikiečius. Jų pozi
cijos apsiaustos.

AFRIKA.— Sąjungininkų 
’ lakūnai bombonešiais iš nau 

jo atakuoja Sardiniją, Sici
liją ir Pantelleria.

KINIJA.—Kinų karinome 
nė darosi atsparesnė prlei 
japonus, kurie susimeta ver
žtls sostinės Chungking link•

RUSIJA.—Rusai atmušr 
vokiečių atakas Kubaniuj 
Nudaužė 67 vokiečių lėktu
vus.

AKRON, O.,’ geg. 27. — 
Prez. Rooseveltas vakar pas
kelbė įsakymą vietos gumos 
fabrikų darbininkų unijoms 
nutraukti streiką ir šiandie 
grįžti į darbą, nes karo me
tu streikai negali būti paken 
čiami.

Goodrich kompanijos ke
liolika tūkstančių darbinin
kų nepaklausė prezidento ir 
šiandie negrįžo į darbą.

Tikimasi, kad gal rytoj 
jie pagaliau susipras, kad 
bedarbiauti nėra laiko.

ALGIERS, geg. 27 —Čia 
pasiruošta prancūzų vadų 
gen. Giraud su gen. de Gaul- 
le konferencijai.

Matome, kad Overseas 
News Agency (ONA) nepa
lankiai atsiliepia apie Sinar
chistų organizaciją, šios 
agentūros koresponde n t a s 
rašo, kad organizacija persi
ėmusį “fiurerio” totalitari
nėmis idėjomis, kad Meksi
kos kongrese daug kartų rei 
kalauta šią organizaciją pa
naikinti.

Kun. Alcuin Heibel iš Mt.I
Angel kolegijos, Mt. Angel, 
Ore., šių metų pradžią išlei
do brošiūrėlę apie Sinarchis* 
mą (meksikoniškai: Sinar- 
ąuista) ir šio meksikiečių 
sąjūdžio siekimus.

Meksikos Sinarųulsta są
jūdis smerkia komunizmą, 
totalitarianizmą, diktatūras

Giraudui teko 60- 
milijonų dolerių 
"lend lease” keliu

WASHINGTON, geg. 27. 
—“Lend lease” programos 
vykdymo administrator i u s 
E. R. Stettinius, Jr., skelbia, 
kad per balandžio mėnesį 
apie 60 milijonų dol. vertės 
iš Amerikos pasiųstų įvai
riausių daiktų perduota, šla^ 
rėš Afrikos prancūzų komi- 
aionieriui gen. H. H. Girau
dui.

Tarp tų daiktų yra gin
klai, kuriais aprūpinta pran
cūzų kariuomenė, maistas, 
medikamentai, drabužiai ir 
viskas, kas žmogaus gyveni
mui reikalinga.

WASHINGTON, geg. 27. 
— Korėjiečių nacionalinio 
fronto atstovas Kilsoo K. 
Haan kongreso žemesniųjų 
rūmų imigracijos komitetui 
pasakojo, kad ateinantį ru
denį japonai pasiūlysią Ki
nijai taiką.

Anot Haan, japonų taikos 
sąlygos būsią:

1. Kinija išeina iš sąjun
ginių valstybių ir pasiskel
bia neutrali.

2. Japonija grąžina Kini
jai visas teritorijas, kurias 
po 1937 m. yra užėmusi; bet 
japonai visam karo laikui 
rezervuoja sau teisę kontro
liuoti visus kinų uostus ir 
geležinkelius, kurie dabar 
yra japonų žinyboje.

3. Japonija ir Kinija sky- 
ria po lygų skaičių delegatų 
į tarptautinę komisiją reor
ganizuoti Mandžiuką, kad po 
karo bendrai valdyti.

4. Japonija pripažįsta Ki
nijai kreditą vieno bilijono 
jenų sumoje “lend 
keliu.

Korėjiečių atstovas Haan,

be to, komitetui pasakojo, 
kad Japonija susimeta japo- 
nizuoti Filipinų salas, Javą 
ir Thailand. Anot jo, japonai 
per paskutinius 6 mėnesius 
Japonijon pasiuntė apie 2,- 
600 jaunų filipiniečių ir juos 
sutuokė su japonietėmis. 
Šios jaunavedžių poros šie
met bus grąžintos į Filipinų 
salas. Sako, japonai planuo
ją per trejus metus į Filipi
nus pasiųsti iki 20,000 savo 
mergaičių, o į Javą ir Thai- 
landą—10,000.

Jei su šia japonizavimo 
programa japonams seksis, 
sako Haan, tai vienos kartos 
laikotarpiu japonai turės 
progos į minėtus kraštus iš
siųsti iki 150,000 savo mer
gaičių. Japonės savo vaikus 
auklės japonais.
* A* ’

Kongreso komitetas svar
sto iškeltą sumanymą pa
naikinti kinams imigracijoc 
varžymus į J. A. Valstybes,

lease” Tad Haan buvo pakviestas 
apklausinėti tais ir kitais 
klausimais.

MASKVA, geg. 27.—So
vietų karo vadovybė prane
ša, kad Novorossiisko apy
linkėse, , vakariniam Kauka
ze, vokiečiai daug nukentėjo 
sausumoje ir ore.

Du vokiečių ' batai i jonai 
buvo pakilę atakon prieš .ru
sus. Atmušti su dideliais 
nuostoliais.

Kitoj Vietoj vokiečių lakū
nai susimetė atakuoti rusų 
pozicijas. Kilo arši kova dau 
sose. 67 vokiečių lėktuvų nu 
mušta. Rusai 20 lėktuvų ne
teko.

Maži amerikiečiu 
nuostoliai Attu

WASHINGTON, geg. 27. 
—Karo sekretorius Stimson 
šiandien iškėlė aikštėn, kad 
iki šioliai Attu saloje, Aleu
tians, amerikiečių nuostoliai 
kovose su japonais yra: 127 
nukautųjų, 399 sužeistųjų ir 
118 dingusiųjų.

Sekretorius yra nuomo
nės, kad japonai turi toli di
desnius nuostolius.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
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RAS VAISINGUOSIUS PITTSBURGHO LIETUVIUS
(Įspūdžiai iš kelionės su Ateitininkų šokėjais)

Į Pittsburghą atvykome Programa buvo ilga ir pul- 
gegužės 0 d. po pietų. Visi ki. Dalyvavo daugiau kaip

STREIKUOJANTIEJI DARBININKAI

buvome dulkini ir dūmais 
apnešti, nes Pennsylvania.

500 žmonių. Įdomiai ir sma
giai šokiams grojo vien mo-

traukinių vagonai labai se-' terų orkestras, vedamas K. 
ni, dulkių, pilni, o anglių šuo- Bazio 
džįiai ir dūmai per langų ply
gia juodomis anglimis, 
šius per valandą ramaus 
snaudimo visų veidus apden-

Stotyje mus pasitiko ge
rai pažįstami asmens, S. Ga- 
baiiauakas, Lietuvių žinių 
red. ir Simonas Aleliūnas, 
kuris net keletą kartų yra 
buvęs Chicagoje ir dalyva7 
vęs ateitininkų susirinkimuo 
ed. Mes buvome nuvežti pas 
vaišingus lietuvius Steponą 
Onaitį ir Antaną Nevaraus- 
ką, 2304 Sarah St., čia už-

Aplankėme Šv. Pranciškaus 
akademiją

. • f j* ' ' * "\J ■' 1
Pirmadienį dar pasilikome 

apžiūrėti miesto ir padary
ti keletą vizitų. Gerai išsi
miegoję ir pailsėję chicagie- 
čiai ir clevelandiečiai nuvy
kome į Šv. Pranciškaus aka
demiją, Mt. Providence, RdJ dirba, gumos įmonėse 
9, St. Hills, — tai visai ne- .

"Draugas” Acme phots

Akron, Ohio — Goodyear gumos įmonė. Sustreikavo apie 45,OQO darbininkų, kurie
I.:. I
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TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Pirmad., Trečiad., Peuktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Autrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais l'tųę&l Sutartį

LIETUVIAI DAKTARAI

J. Skripkus ir supažindino 
mus su motina Dovydą. Pe- 

kandome pietų, nusiprausė- rgjome per visus vienuolyno 
me ir persirengėme į tauti
nius, kostiumus. Punktualiai 
T vai. vak. nuvykome į Lie
tuvių Piliečių salę, kuri jau 
buvo pilnutėlė prisirinkusi 
pasižiūrėti mūsų programos.
Be mūsų tautinių šokių, liau 
dies dainų, eilėraščių, A.
Druktenytės solo dainų, dar 
dainavo “Maironio” choras,
Šv. Vincento parapijos cho
ras, Clevelando Katalikių 
Moterų choras, solistai Ci
nikai, A. Miliauskaitė ir Stel- 
la Vaisėdaitė-Beker.

toli nuo Pittsburgho, ant dėlių, kurių dauguma, ypač 
gražaus kalno. Mus malo- brangiųjų medžių, gauna iš 
niai sutiko kapelionas kun. valdžios. . _ /

buvo paruošti puikiausi .pie- Martinaičiais, Bliumbergiais,

dbl vArrusfl,-opt.
LIETUVIS j

pastatus, aplankėme bažny-, 
tėlę ir akademiją, kur mums 
jau buvo paruoštas netikė
tinumas — gardūs užkan
džiai. Šeimininkavo sesuo 
Paula. Čia gavome po gra
žų kryželį dėl prisiminimo. 
Kun. J. Skripkus ekskursiją 
kiekvienoje gražesnėje vie
toje nufotografavo.

Mes stebėjomės puįkiais 
vienuolyno medžiais, žalia- 
tvorėmis, daržu. Sužinojome, 
kad tuo geruoju sodininku 
yra kapelionas kun. J. Skrip
kus, kuris per keliolika me
tų jau pasodinęs 14,600 me-

Taip pat mums labai pui
kų įspūdį paliko akademijos 
moderniški įrengimai ir šva
rumas, ypač virtuvė, -miega
mieji kambariai, klasės, kny
gynas. Akademija savo šva
rumu, tvarka, ramumu ir 
šviežiu oru sudaro puikiau
sias sąlygas mergaičių moks 
linimuisi. Todėl Čia mokytis 
mergaitės suvažiuoja iš vi
sos Amerikos, sutikome net 
dvi lietuvaites iš Chicagos.

Vizitas klebonui
kun. M. Kazėnui

Vos spėjome parvažiuoti 
iš akademijos pas vaišingą
ją Pauliną Martinaitienę, 
2311 Valeria Avė., čia jau

Mane 2ū metu praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

VALANDOS: nuo lt ryto ttd 8 v.
Seredomte

t
Daugely

dšlioj pagal 
atsitikima

Na-pietų, e 
sutartį.
akys atftaiss- 

pigiaa kaip

4712 South Ashland Ar.

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrei Ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolo/ 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausio lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
podėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus, Rašomas Plunks 
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIA U S IAS I 
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taiso m Laikrodžius, Laikro 
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk 

ir Muzikalius lnstrumeu

Platus rinkinys * Mes nulup- A Visus Sprin- 
audeklų ir ma- aim visa ... V 
dų jums pasi
rinkimui.

2 Dalių
Parlor Setą 
P. T»1 Ir balni 
ui mažą

tūš. Skaniai pasivalgėkie ir 
smagiai prisidainavčme — 
St. Gabaliauekas net solo 
mums padainavo. Visi sve
čiai nubalsavome, kad Liet. 
Žinių-piknike, birželio 20 d. 
Gabaliauskas turėtų solo pa - 
dainuoti.

Po pietų nuvykome į Liet. 
Žinių redakciją ir iš čia pa
darėme vizitą Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui kun. M. 
Kazėnui. Solistė Druktenytė 
ir chonaą padainavome “Miš
kų Gėlę” ir keletą liaudies 
dainų. Klebonas pavaišino 
mus puikiu vynu.

i 4, L,s - ■ . f-
Pirmadienio vakarą pra

leidome, kur kas norėjome 
— lankėme gimines, drau
gus, susipažinome su mies
tu, atsisveikinome su mūsų 
vaišintojais šeimini n k a i s:

- ' ■' ■•'f.' ,, :

Onaičiais.
Per visą mūsų kelionę bu- 

(Nukelta į 3 pusl.l

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

•TAUPYKITE
' dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVTNGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DR. STRIKOL'iS
PHYSIOIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų teL PKOapect 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
t Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted S t, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YABda 9846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

▼ai YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4: ir ft:30-8-3n^ 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
▼rečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURG A >

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tek MIDway 2880 Chicago. IL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik) 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DAB ARTINA
DIVIDENTU
KATA 4%

Telefonas HEMlock 5849

DR. PEIERI. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartų.

Ar Skauda Kojas ?

I
OUICK RELiEF With N£W METH02

Loęk'. N«w W«y Bralo. 8.d__ —Fad« l«r C«rn ud CalIuiM_

SHOES į--- 25c i

FOOT E I SHOE SHOP 
18V NO. IA SALLE ST.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCIIMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER A VENŲ E
Phone: LAFAYETTE 8617

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MĖSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MLZIKA- 

LINIV iNSTRLMENl'V

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIšPAKBtOTL
TŪBOS, CLA.KINETAL TROM

BONAI, SAJCAPHONES, FLUTE8 
■U “cases” — »35.0«. **7.60,
*45.00 ir *75.00. Visi ga-ra^tuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJO8. 
BMU1KOS, TENOR BANJOfc. — 
*0.50, *r.6O, *12.50 Iki *>5.00, 
8TRIUNINIAI BASAI — *00.00, 
*1*5.00 ir *160.00. BABO — 
DENGALAS — *12.00. SMI 
LIAI SMUIKOMS, 8TRIUNL _ 
AMS BASAMS, VIOLAS UR CEL- 
LO — *1.60, *.*.00, *6.00, *10.00 
Ir *lt.00. Striūnos dėl visų vlr*- 
mlnėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — *13.60. *23.60, 
*86.00 ir *50.00. PEDALS, HI- 
BOT8, CYMBOLS, I r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EK8PERTYVAS VICTOR IR 
kįtų PHONOGRAPH/ pataisymas.

Atstatymas visų dalių (Rarine- 
tams, Triūboras, Sazaphones Ir 
taipgi Smuikoms Ir- Gultarams.

GOLDSTEIN’B MtMC RROP 
•14 Maxwell St., ChĮcpgų

1751 W. 47th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ t S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yarda 1329 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių DMtnvš

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklų * visam gy
Saugo_ _ _ _ lugoktte

Utegsamlnuotl modernUklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti- 
M' METAI PATYRIMO 

kurie

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak., 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak 
ūalrmadlaniaio pagal «<atta.rlma

WOLK 5TLDIO
194’: W»jl 85* Street

MOUhRN

UOMHLE1F

ADV\N(ED PHOTOGRAPHY 

I.OU EST POSSIKI.K PRK ES 

PHO\E LAEA^Eri'F 2813
'o

LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel OANal 6199 1

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPnbUc 7868

TeL YARds 6991.
Res.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 We»t 35th Street

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

OPTOaCKTRlSTAI 
1801 So. Ashland Avenn< 
fKampee^l»-toe

OFISO VALAKDOSi 
Kasdien *:>• a. m. Iki 8:1* *. m 

TreMaš. ir Š^Mad. a. m.
----------- SLli!LJLJ5:

TeL OANal 0967
Rea. tel.: PROspect 6669

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

Residendja: 6600 So. Artoaian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

S llrl O vai. vakara

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.— teikia — 

HYKER
PATARNA 

VIMASt
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

-I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ !
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUIREMONTĄ VIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOMMGIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 9YMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

_ ____ — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KĖISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joc M. Mozerto, Scc’y. S2M SO. HALSTED 8T.

53 91S
sim visą se- w gaus periilm. 
tą iki pat Ą PriplldysUn 
frėmu. “ su naujais

vatos vailo- 
kals.

2Perkltjuoslm
ir suversim C Atviras me- 
visus sejun- V dilo dalis t* 
gimus. daitlnslm.

Be Jokių Priedų, Jei Sootokfta Per 6 MZ-n.

SĄLYGOS "■»*<».kaip
' $1.25 į savaitę!

Minimali* Įmokėjiman. Patogios Sąlygos.
8 Metų Gvarantija Už Konstrukcijų Ir Amatnikyatėa Darbą.

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

BCKIT 
SU MANOS

PriSiūrBklt ra
kandus ką da
bar da turite I

Nebūkit ra pan
čioti nerangiais 
pakinkliais, Gy
venkit liuokt nuo 
patrūkimo bėdoa.

— aPECIAL — 
Iftkirpktte gj skelbimą ir priduo-

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

IŠMANKŠTINIMA 
Jūsų Skilvio Muskulų T realui en tą- 

NftRA KO GERESNIO U2

Creator of Cuatotn Appltances for >7 yra
«« 8. STATE, RM. »IO, HTA. 4I«S 
Daily 10 A.M. -rlIO; Moo., Fri. TII 8 F-M 

Baturdaj ~IH 1, Handay I U 4.
' |

*<■ yra specialia garsinimo bandymas Ir 
nabus kitose lalkraMluosa. TalpU. Us 
pasiūlymas nebus atkartataa.

cm

AAfy
l A n MI s
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keletos namų. Taip pat yra) 
nariai vietinių katalikiškų

Savaitę viešėjo Sv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pabroliu buvo Mažonio žen
tas Juozas Yuris su Mrs. Go-

Iš armijos parvyko 1 sa- 
vaitei atostogų Aleksas Ru-i K ,

Y telionis, Aleksandro ir Bar.'"’"’ P° SUubo W*> vertu-

boros Rutelionių vienatinis 
sūnus. Aplankė tėvus, žmo
ną ir draugus. Armijos gy
venimu labai patenkintas. 
Priežiūra kuo puikiausia. 
Nieko netrūksta.

Susituokė

Gegužės 22 d. susituokė 
Kazimieras Mažonis su Ona 
Norkiene. Rytą buvo atlai
kyta šv. Mišios jaunavedžių 
intencija, šliūhas buvo 3 v.

PAS VAISINGUOSIUS 
’ PITTSBURGH LIETUVIUS 

(Atkelta nuo 2 pusi.)
vo saulėtas oras. Pastebėjo
me, kad Philadelphijoj ir 
Pittsburghe yra daug šiltes
nis oras negu Chioagoje. Ten 
jau žydėjo medžiai^ ir gėlės, 
o Chicagoje dar vos išspro
go, vos pasirodė gelsvi me
džių lapai.

Ateitininkų draugovės šo
kėjų grupė, susidedanti iš 
L’. Zaikienės, O. Petrošiūtės, 
A. Navikaitės, B. Skirienės, 
A. Petroko, V. Sarpoškos, J. 
Zaįkio, A. Skiriaus ir solis- 

r tės A. Druktenytės, akordio- 
nisto Ray Brazausko, pianis
tes H. Domkiūtės, savo da- 
lyvavimu į National Folk 
festivalį ir programomis 
lionėje daug prisidėjo prie 
lietuvių liaudies kūrybos pro 
pagavimo tarp Amerikos lie- 
tnjvių ir net svetimtaučių. Jie 
visi pašventė porą, mėnesių 
laiko praktikoms vakarais, 
daugiau negu savaitę laiko 
apleido darbą, vien tik 
patriotiško troškimo lietu
vius atstovauti tarp kitų tau
tų National Folk festivaly. 
Ir ,už visą šį darbą, 
nė vienas iš dalyvių negavo 
atlyginti, bet priešingai, kiek 
vienam dar daugiau ar ma
žiau kainavo įvairios
nes išlaidos. Tik transporta- 
cijos išlaidos (gelžkelio ti- 
kietai) buvo padengtos iš 
At-kų draugovės kasos, 
rią sudarė patys šokėjai sa
vo parengimais. Tikimės, kad 

. draugovės šokėjai gerai pa
ilsėję per vasarą, vėl stos 
lietuvių kultūrinį darbą šį 
rudenį. A.

vių pietūs jaunavedės name. 
Dalyvavo kleb. kun. J. S. 
Martis, Girkus su žmona iš 
Chicago ir būrys vietos 
draugų.

Reikia pastebėti, kad abu 
yra šios parapijos nariai, o 
Kazimieras, ilgametis para
pijos komiteto narys. 

Auksinis jubiliejus

Gegužės 16 d. mūsų baž
nyčioje įvyko retos iškilmės: 
Antanas ir Julija Neverdaus- 
kai, mūsų kolonijos seni gy
ventojai, šventė 50 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
ves. Jubiliatų intencija at
laikyta suma, per kurią abu 
priėmė šv. Komuniją, o kle
bonas suteikė palaiminimą.

Iškilmingi pietūs buvo jų 
gražiame name. Pietuose da
lyvavo vienturtė duktė Te
resė Mazena su šeima iš So. 
Chicago, brolis Boleslovas 
Talakauskas eu žmona iš In
diana Harbor; Lopetų šeima 
iš Gary, klebonas kun. J. S. 
Martis ir daug vietos drau
gų. Jubiliatams sudėta lin
kėjimų ir dovanų.

A. ir J. Neverdaustoai yra 
simpatingi žmonės. Abu pri
klauso prie ,6v. Kazimiero 
parapijos ir yra savininkai

rodo, stiprios sveikatos, pil
ni džiaugsmo ir energijos. 
Malonu yra juos susitikti, 
o dar maloniau jų namuose 
dalyvauti.

Linkime Neverdauskams 
sveikatos ilgai džiaugtis šiuo 
jubilieju. Korespondentė

£ K
ADOMAS BARISIUS

(BOSUS)
Gtfv.: 11141 S. St. Louis A- 

venue.
Mirė geg. 27 d.. 1943 m,

5:23 vai. ryto, Ailaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo 18 
Teistų apskr., Laukės parap., 
Kaunatavos miestelio. Ameri
koje išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nulūdimef 
moterĮ Aurėlla (po tėvais La
banauskaitė); 3 dukteris 
Bemice Van Beveren Ir žentą. 
Davld, Stella Samuels Ir Aure- 
lia Hlll: 4 anūkus; švogerkas 
Broniai a vą Mikalauskienę Ir
jos vyrą Adolfą. Eleną Dum- 
brausklenę Irjos vyrą Ignacą 
ir Isabelę Ument; Ir daug kitų 
gimnių, draugų Ir pažįstamų. 
Lietuvoje taipgi paliko daug 
giminių. ' . .

Kūnas paSarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė. Laidotus ės |vyks 
antradien). Birželio 1 d., 1943 
m. M koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas J. St. Chrlstl- 
na parapijos bažnyčią, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pam- ldų bus 
nulydėtas | ŠV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvaut šiose ladotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentai, Anūkai, gvogerkos Ir 
Giminūs.

Laidotuvių direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Grovehlll 0142.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

kelio1

Baisi nelaimė
Buvo deginami seni su

vartoti daiktai. Prie ugnies 
laužo priėjo šešių metų 
gyte. Ji bandė iš ugnies iš
traukti popierinį maišelį. 
Ugnis palietė mergytės rū
belius. Rūbai užsiliepsnojo. 
Muilo pardavėjas bėgo prie 
mergytės ir ugnį gesino 
komis. Policija greitai nuga
beno mergaitę į ligoninę. Po 
šešių valandų mergaitė mi
rė vienoje Chicagos ligoni
nėje pereitą trečiadienį.

Kiekviena tauta tur 
gelmėse šventąją vietą, 
dega jos amžinoji ugnis. 
("Romuva”).

' PlaunamaĮESmiB sienoms maleva
$2.80 Galionas

^Hp5Sra«U O’Brien’s Liquid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis
BALTAS ENAMEL ■ rTSČj!

$1.55 Kvorta teimilfli
Liquid Lite—labai žibanti, virtuvams ir BįC***y‘'TJ BĮ 
maudynėms. Bona balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina stenąs.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

[ 95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšie* grin
dims. Greit lidiiflsta. Lengva malevotL 
Yra 10 spaivy.

Nauja One-Coat • ■55HI 
SIENOMS MALEVA ■=■

$2.80 Galionas
O'IJte maišosi su vandeniu—išdžiūsta j
viena valanda—nesmtrda. Uždengia sienų HBĮtoMRfRH
popierą Ir tt. 8 spalvų h baKa.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popiera apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

HKLP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

i u.........  i ni.i. -i 11 i i i .i niiaii*..
VYRAMS

25 — 45 Metą
Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. į savaitę,
PROCTER & GAMBLE MFG CM). 

1232 W. North Avo.

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams
- Warehouse Vyrams 

Shippers
j Pakeriams

Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams šlftams 65c Į 
vai. ir naktiniams šlftams 75c } vai. 
ir viršlaikis. Group apdrauda be Jo
kio ekstra iškaščio jums.

CRANE TACKING CO.
1801 Belle Plaine

(Ravenswood Distrikte)

Darbininkų
Loduoti ir iškrauti lentas/ - S
61c į valandą

Laikas ir pusė po 40 valandų.

EDWARD HINES LVMBER CM). 
2431 S. WOLCOTT.

PREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 Vai. ir 40 

Gera mokestis. 
NATIONAL OARLOADING 

- Door 5. House 8.
13TH & CVASUi STS.

OORP.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis. 
ERIE RAILROAD 

14th Ir Clark Sts.

REIKALINGAS UNOTIPISTAS
“Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notiplstas (zecerls) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė.. Chicago

VYRŲ

Remklte visus tuos asme 
nls, kurie skelbiasi “Drau

^>1 4148 Archer Avė,
e 1 Kampas Richmond

—** Lafayette 9500
123 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone R0CKWELL 1746

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną ir naktj Aiftal. Atslftali
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 5 
popiet. i

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Putoki Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ] Timekeeper's ofisą.
. EDGEWATfiR BEACH HOTEL .

5349 Sherldan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišauklt | Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
L 4800 w. Mth st 

MOLDERIAI
GRINDERS ' 
CHIPPERS

Core Makers. Paprasti Darbininkai, 
We,derial reikalingi. Dieną Ir naktį 
šiftai, pilno ar dalinio laiko. Em- 
ployinent ofisas atdaras nuo 7:30 
ryto iki 5 popiet.

WESTERN FOUNDRY CM).
3084 S. Kedzle.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill
Vertical ir Horizontai

Gear Cutting Machines
i

Grinders
Intemal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

BUS BOT S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherldan Rd.

REIKIĄ VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayers ir Pagejblnlnkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mlchlgan

PORTERIS
Reikalingas Skalbyklos departa
mente north aidės ligoninėje. 
Alga ir užlaikymas. Geros darbo 
ir gyvenimo sąlygos. 6 dienų sa
vaitė. Atsišaukite—

707 FULLERTON
NAKTIMIS D2IANITORIUS

Reikalingas north sidės ligoni
nėje. Alga ir užlaikymas. Geros 
darbo ir gyvenimo sąlygos. Sek
madieniais ir šventadieniais berei
kia dirbti. Atsišaukite—

707 FULLERTON
m." HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYŠ
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėje. 
Gera pradinė • mokestis. Atsiheškit 
prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2329 N. Pulasld Rd.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. Waeker Drive

Reikia Merginų
Nuo 18 iki 30 Metų < 

Pradinė Motestia
55c j valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER A GAMBLE MFG. CM). 

1232 W. North Avė.

Merginoms — is iki 40
Lengvi dirbtuvės darbai {vairių siu

vimo mašinų Operatorėms.
M. BORN & CO.
1060 W. Adams

DIRBTUVĖS OFISAS
Krėl^kitės prie Boris W. Palutsls.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

f’atyruslds prie single ir doubįe 
įfiėedle power mašinų. Atsišaukti 
galit kas dieną po 9 ryte.
CHICAGO RAWHIDE MFG. CO. 

1301 N. Elston.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sherldan Rd.

50 — MOTERŲ — 50 N
Mes turim įvairių Dirbtuvės Darbų 

Moterims kurios Kva’ifikuos. 
Mašinų llarliai 

Cheekers — Inspection 
Puikios Darbo Sąlygos 

Gera Mokestis — Viršlaikis 
Dirbančios pilną laika karo darbus 

prašome neatsišanktl. 
Atsineškite Prirodymus Pilietybės.

Douglas Park “L” iki durų. 

HURLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė.—Cicero, Ui.

MERGINŲ
prie

Defense Darbų
Dfill Press Darbams

WEST SIDEJE
Inspection, Assembly ir Milling 

Mašinų Operatorių Reikia 
GEROS PRADINES ALGOS

Užtenkamai Progų Įsidirbimui
DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 

48 VAL. SAVAITĖJE

Reikalingos, 
mokestis. 
KROLL BROS.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES 

Nuolatini darbai.

MOTERŲ

Gera

1801 S. Mlchlgan
I. .1.' I- ... .X —

Dirbtuvės darbams. Prie mašinų as- 
sembling ir mašinų pagelbininkės. 
Patyrimas nereikalinga. Civiliniai ir 
Defense darbai. Matykit Mr. Thomas 
po 8:30 ryte. i

PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avė.

Laikas ir pusė Mokama už Virš
laikį Daugiau 40 Valandų. 

Seniai {steigta išdirbimo dirbtuvė 
arti patogios transportacijos. 

Aplikantės turi turėt prirodymus 
pilietybės ir turi pereiti sveikatos 

egzamlnaciją.

Dėl Pasitarimo Pašaukit: ' 
SEELEY 3200 
MISS DOEY 

ar atsišaukit i

DELTA-STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. Fulton St.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feedera — Folders 

Shakers
5 dienos į savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matykit Mr. King. 1

BROOKS LAUNDRY
000 North Blvd. Oak Park, HL 

Austbi 1900 ar Village 8000

ASSEMBLY MERGINŲ
Patyrimas nereikalinga. Mes lšmo- 
"klnsim jus prie lengvų ir įdomių 
dirbtuvės assembly darbų. Pastovūs 
darbai. 50c j valandą. 100% Defense 
AArbaL

HENRY VALVE CO.
1019 N. Spaulding

(3300 West on Grand Avė.)
..... .

VYRAI IR MOTERYS

PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. Slst STREET

CENTRAL STEEL 
" & WIRE CO.

VYKŲ REIKIA
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis.

R. S. TOOL A MPO. CO.
1528 Armltage Avė.

Darbininkų
prie

ABELNIJ FOUNDRftS 
IR MAINTĖNANCE DARBŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI 
48 Valandų Ravaltėje 

UŽTENKAMAI VIRALAIKIO 
Paranki I. C. ir busats transportacl- 
Ja. Employment ofisas atdaras visą 
dieną pradedant su pirmadieniu per
dėm šeštadieni taipgi visą dieną.

WHITING CORP.
157th k Lathrop Avė. 

ftggy, Ui.
AR JUS IEŠKOTE 

KARO DIRBTUVE8 DARBO? 
turini vietos sekantiems riarhanVs 

Centerlesn Grinders 
Pollshers — Tjabnrers —> Craters 

Clieckers — YVatcInncn — Ftremen 
Gera Mokestis —. Viršlaikis 

> Puikinu Darlm Sąlygos 
Dirbantieji pilną laiką karo darbus

prašome neatsišanktl. 
Atskiesktt Prirodymus Pilietybės. 

Dourlas Park “L” Iki durų. 
HURLEY MACHINE CO. 

2145 S. 54th Avė.—Cicero, m. 

SKELBKITfiS “DRAUGE”

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IRON CO. 
5536 S. State St.

DARBININKŲ 
IR BUCERIŲ 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaikį.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.

THE

P. BRENNAN
COMPANY*

2927 S. HALSTED ST.

REIKIA
DARBININKŲ

Mes Iftmokinmaime Prie 
Warehouse ir Miltų Maitino Darbų

GERA MOKESTIS 
Algos pakėlimas gvarantuotas po 
60 dienų. Laikas ir pusė viršlaikiui

Atsišaukit |

GLIDDEN CO.
Soja Products Dlvislon

5185 W. MOFFAT ST.
(Kampas Moffat Ir Laramle)

IŠDIRBĖJAI DIESEL - ELECTRIC 
8TREAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIUS VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MASINU OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAU8 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

WeWerių 
Mach. Operatorių 

Machinisto
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ
( Kaip tai

Paprastų Darbininkų, Porterių 
ir Džianitorių. v

100% KARO DARBAI 
$40 IKI $55 Į SAVAITĘ

PRADŽIOJE
i

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP. 
HOME OF THE RTREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.

ATYDA
MERGINOMS IR MOTERIMS

BILE AMŽIAUS
North aide ligoninėje reikia Tarnai
čių. Mokama alga ir duodama už
laikymas. Geros darbo Ir gyvenimo
sąlygos.
Taipgi reikia Skalbykloj darbininkių. 
4 ar 8 vai. į dieną, 6 dienų savaite. 
Puikios darbo sąlygos. Gera mokes
tis. Be užlaikymo. Atsišaukit

707 FULLERTON

RENDUOdASI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonų pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgtėtams. Nuo 5800 
Iki 510,000 nl 4%. Gaukite mū 
sų veltui apkalnavtmą.

JOHN O.
5411 8.

Phone:

Defense darbininkas nori pirkt leng
vo svorio karą, geroj padėty—1933 
iki 1040 metų modelio. Mokės Gašli. 
Atsišaukit ar rašykit: LOUIS LEONI 
—1834 WEST 24th STREET.

VAIKINAMS IR VYRAMS
Prie Stock ir 8hipplng room darbų. 
40c | valaandą ir viršlaikis mokant 
taiką ir puse.

THE WARNER COMPANY 
420 8. Wabash Avė.

ĮVAIRUS PILNO AR 
DALINIO LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Gera darbinin
kų priežiūra ir gera ateitis. Geros 
progos pradiniams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. Huron

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarls ai ros pakė
limas. Dieną Ir nakt| šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo ė:30 ryto Iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Putoki Rd.

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

Anglikonai susimeta 
kovoti prieš melus

LONDONAS, geg. 27. — 
Anglikonų bažnyčios vysku
pų susirinkimas padarė re
zoliuciją, kuria j a vyskupą! 
ir visi dvasiškiai raginami 
kovoti prieš plintančiais taip 
žmonių įvairias melagingas 
kalbas, kad grąžinti daugiau 
pagarbos teisingam Žodžiui. 
Anglikonų vyskupai sako, 
kad po šio karo ims ilgiau
sius metus grąžinti žmones 
į moralinį socialinį ‘‘Vikto
rijos laikų lygį.”

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”,

t
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Prancūzų vieningume reikalas
Išvalius Šiaurės ir Vakarų Afriką niuo nacių ir fašis

tų, susidaro galimumų dar vienai stipriai jėgai — pran
cūzų tautai įeiti į jungtinių tautų tarpą ir įsikinkyti į 
didįjį užsimojimą išlaisvinti ir Prancūziją ir kitas vo
kiečių nacių ir italų fašistų pavergtas valstybes.

Kad prancūzai galėtų įeiti į jungtinių tautų organi
zaciją, jie turi sudaryti vieną centralinį, bendrą ir vie
ningą komitetą, kuris* diriguos ir Afrikos politikos gy
venimui ir Prancūzijai išvaduoti darbui.

Prie to, kaip žinios sako, jau ir einama. Gen. Charles 
De Gaulle netrukus važiuos į miestą Algier3, kad su
jungti Prancūzų Tautinį Komitetą (kovojančių pran
cūzų) su gen. Henri Honore Giraud vadovaujama Šiau
rės Afrikos administracija. Kai šis susijungimas įvyks, 
prancūzai; formaliau įstos į jungtinių tautų sąrašą.

Tai yra svarbus reiškinys. Jis turi daug ryšio su nau
jai planuojamais karo žygiais. Mat, prancūzai, derant 
invaziją į kontinentalinę Europą, turės suvaidinti vie
ną iš svarbiųjų rolių.

Lenkai ir rusai dėl kominterno likvidavimo
Sąryšy su likvidavimu Trečiojo Komunistų Interna

cionalo, visų tautų laikraščiai darė įvairiausių komen
tarų. Daug apie tai rašo lenkų ir rusų spauda, kurios 
pareikštos mintys vis tik yra įdomios.

Vienas didžiausių rusų dienraščių “Novoje Ruskoje 
Slovo”, išeinąs New Yorke, kuris yra prieškom,'misti
nis, tačiau pro-rusiškas, rašo, jog suardymas komin
terno yra pažymėjimas “milžiniškos evoliucijos” kokia 
dabar eina Sovietų Rusijos viduje. Toji evoliucija ir 
yra priežastimi besikeičiančios rusų užsienių politikos 
linijos, šis dienraštis pažymi ir tai, kad kominterno 
egzistavimas Rusijai pasidarė nebereikalingas ir kad 
jis pagrindiniai kenkė rusų valstybės siekimams ir jos 
pokariniam vaidmeniui.

Taip pat New Yorke išeinąs lenkų dienraštis “Nowy 
Swiąt” (Naujas Pasaulis) pareiškė, kad “su kominter
no mirtimi nepašalinamas Stalino imperializmo pavo
jus.” Šis dienraštis pranašauja, kad rusai, prisidengę 
“strateginiais sumetimais”, ią toliau rodys savo nepa
matuotas pretenzijas į kaimynų teritorijas. “Nowy 
Swiat” rašo ir apie tai, kad komunizmas nė vienoje 
tautoje neprigijo. Jis neprigijo nė pačioje Rusijoje.

Kitas New Yorke išeinąs rusų dienraštis “Rossija” 
rašo, jog Maskvos paskelbimas apie kominterno likvi
davimą yra apgavystė. Pasaulis, esą, netikės, kad “ko
munistiškas vilkas virstų ramiu avinėliu.”

Užteks, berods, šių kelių pastabų, kad turėti vaizdą, 
kaip žiūri nekomunistai lenkai ir rusai į kominterno 
likvidavimą.

; Ar atgaivins Tautu Sąjungą?
Per keletą dienų besilankydamas Chicagoje dr. Bene

šąs, Čekoslovakijos prezidentas, pasakė nemažai kalbų 
ir karo reikalais ir pokarinės taikos klausimais.

Jo manymu, bftsimoji žiema (1943-1944) jau būsianti 
paskutinė karo žiema. Vokietija ir jos talkininkai bū
sią sutriuškinti maždaug po metų.

Kalbėdamas apie pokarinę Europos santvarką, At
lanto Carterį, Jungtinių Tautų deklaraciją, britų-rusų 
sutartį, konfederacijų idėją, jis sakė, kad taikai patik
rinti bus reikalinga tarptautinė organizacija, kas norą 
panašaus Tautų Sąjungai, tik, žinoma, kitokiu vardu.

Kadangi dr. Benešąs yra vienas iš žymesnių tarptau
tinės politikos žinovų, todėl su jo pareikštomis minti
mis tenka skaitytis. Tas mintis, pagaliau, jis sklei
džia ne be žinios kitų jungtinių tautų vadų.

Todėl abejoti netenka, karį yra planuojama atgaivinti 
Tautų Sąjungą, kuriai net senatorius Taft, respubliko- 
jiasj šiomis dienomis davė. savo priturimą. _

Tautų Sąjungos, ar ji bus vienu ar kitu vardu pava
dinta, atgaivinimas daugiausiai pareis nuo Jungtinių 
Valstybių ir vyriausybės ir visuomenės nusistatymo. 
Spėjama, kad Roosevelto-Churchillio pasitarime daug 
kalbama apie šią tarptautinę organizaciją.

Kad Tautų Sąjunga galėtų turėti praktiškos vertės, 
kad jos nuosprendžiai galėtų būti įgyvendinti, reikia 
išauginti jos autoritetą, o svarbiausiai — prie jos įsteig
ti tarptautinę miliciją, policiją ar kariuomenę, su ku
rios pagalba būtų galima suvaldyti tarptautinių sutar
čių laužytojus ir agresorius. Vienoje savo kalboje ir a- 
pie tai dr. Benešąs užsiminė.

Tad, atrodo, kad Tautų Sąjunga bus atgaivinta. Tik, 
reikia manyti, ji bus taip perorganizuota, kad tikrai 
pajėgs palaikyti pasaulyje taiką ir tąi pastovią ir tei
singą taiką.

Tikras heroizmas - meilės heroizmas
Per Vatikano radiją yra transliuojama kalbos į visus 

pasaulio kraštus. Kalbant Vokietijos žmonėms, vienas 
Vatikano radijo kalbėtojas, tarp kitų dalykų, pasakė:

“Kristų mes vadiname paprastu, senuoju vardu.
Jis yra Išganytojas, kurs savo meile išlaisvina mus iš 
nuodėmių, kančių ir skausmų. Mes kalbame apie ge
rą ir mylintį Kristų dėl to, kad tikrasis heroizmas 
yra meilės heroizmas, kurs išlaisvina ir stato ir ku
ris negriauna ir nenaikina.”

Ir ištikro — Kristaus mirtis buvo konstruktyvė. Ji 
nereiškė sugriovimą ir sunaikinimą, bet pergalę ir pri
sikėlimą. Be Kryžiaus nebuvo kultūros, mokslo, valsty
bės. Kiekviena meilė turi būti Kryžiaus įkvėpta.

APSAUGA NUO SUBMARINŲ

* “Draugas'' Acmc 4>uot»

Armijos R-4 helicopter (lėktuvas), valdomas Col. H. F. Gregory, nusileidžia ant tan- 
kerio dęnio, Long Island Sound, parodydam as, jog galima apsaugoti prekinius laivus 
nuo suhmarinų atakų, šis lėktuvas gali saugoti ir ginti prekinius laivus, vykstančius 
palei * pakrantes, nuo submarinų atakų.

TRAUKINYS NUŠ OKO NUO BĖGIŲ

/

Stambi pašalpa lietuviams
Amerikos Vyskupų šelpimo Komitetas ir vėl išsiuntė 

per Vatikaną dešimtį tūkstančių dolerių nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams šelpti.

Reikia džiaugtis Amerikos vyskupų taip nuoširdžiu 
su^įrūpinimu šelpti lietuvius ir visų kitų nuo karo nu
kentėjusių tautų badaujančius žmones.

Tik ką gautame iš Londono “English Catholic Newe- 
letter” plačiau paduoda žinių apie Prancūzijos ir Bel
gijos vyskupų griežtą protestą prieš priverstiną darbą 
arba baudžiavą. Darbo prievartą, kaip žinom, naciai 
įveda visuose okupuotuose kraštuose.

SPAUDOS APŽVALGA
Lenkiški Kvislingai

“N. Gadynė” rašo:
“Sovietų Rusijoj leidžiama neva laisvųjų lenkų laik

raštis “Wolna Polska”. Jį redaguoja raudonoji Kvis- 
lingė, Wanda Wasilewaka.

“Toje pat Rusijoje organizuojama “Kosciuškos di
vizija”. Ji veiks ne lenkų vyriausybės priežiūroje, bet 
kito vasilevskinio tipo.

“Aišku, Stalinas pamėgdžioja Hitlerį. Ir kodėl ne? 
Hitlerio ir Stalino siekimai — imperialistiniai sieki
mai! Jiems reikia “lebensraumo,” jiems reikia “stra
teginių sienų.”

Lietuviu tauta nenugalima
“L. Žinios”, tarp kitko, rašo:

“Didelę klaidą daro tiek rusai tiek vokiečiai dary
dami planus pasivergti Lietuvą, kuri dėl joje gyve
nančių žmonių nusistatymo, yra nenugalima, nepa
vergiama. Lietuvą galės pasiimti svetimieji tik išnai
kinę jos žmones, nes gyvas lietuvis svetimiems never
gaus. z

“Kitas labai svarbus faktas, kurį iškelia tas Lietu
vos slaptas laikraštis, tai Lietuvos žmonių prielankus 
nusistatymas veikiančios Amerikoje Lietuvių.Tautinės 
Tarybos atžvilgiu. Amerikoje gyvenančių Lietuvos pi
liečiu įsteigtoji Lietuvių Tautinė Taryba, Lietuvos 

' žmonių laikoma kaip Nepriklausomos Lietuvos Vy
riausybės tęsinys ir jai teikiamas didelis pasitikėji
mas. Tokiu būdu, dabar veikiančios Amerikoje Lietu
vių Tautinės Tarybos autoritetas, labai sustiprinamas 
ir toji taryba galės drąsiau kalbėti lietuvių tautos var
du, reikalaudama jai pilnos laisvės ir Nepriklausomy
bės. Nei rusų globojama raudonojo Lietuvos Kvislin- 
go Paleckio “vyriausybė” nei vokiečių įsteigtoji ra
dėjo Kvislingo-Kubiliūno “tarėjų taryba’’ neturėjo, 
neturi, ir neturės jokio pasitikėjimo Lietuvoš gyven
tojų tarpe. Juos visus Lietuvos žmonės laiko žemiau
sios rūšies krašto išdavikais ir jų valdžia galėjo ar 
gali laikytis tik bolševikų arba nacių durtuvais. Mes 
tikime, kad po šio karo visose šalyse, didelėse ir ma
žose, galės laikytis tik tokios valdžios, kurios bus su
darytos žmonių valia, pareikšta per laisvus ir bešališ

kus rinkimus.”

"Draugas” Acme pbot»
. Nušokęs niuo bėgių Pennsylvania New Yorko greitasis traukinys, kuris ėjo iš Atlan
tic City. Traukiniu važiavo 1,300 keleivių, iš kurių 14 žuvo nelaimėje ir 89 buvo sužeisti 
Traukinio katastrofa įvyko netoli Deiair, N. J.

AMERIKIEČIAI PAĖMĖ M ASSACRE PAKRANTĘ

; / - -s y aacmu putnu

U. S. jėgos išlaipintos pietuose įžengė j Massacre pakrantę. Amerikiečiai pasislėpė 
nuo japonų, kurie aaye comonflažavo (pasislėpė) ir atėjo žemiau rūko linijos šaudyti į 
amerikiečių jėgas, iš akmenų tarpų.

Dėl ko Vatikano 
radijas pradėjo 
programą rasų kalba

(LKFSB) Atidarant prog
ramą rusų kalba iš Vatika
no radijo siųstuvo tą naktį 
anglų kalba darytame pra
nešimo kalbėtojas pasakė: 
kas savaitė per Vatikano ra
diją siunčiama rusiškoji pro
grama “atspindės katalikiš
ką gyvenimą visame pasau
lyje ir palengvina Rusijos 
sugrįžimą prie vienos tikros 

Bažnyčioj.”

“ši programa, — kalbėjo 
pranešėjas, — paruošta ir 
išpildoma pačių rusų, paro
dys, kaip mažai kas Rusijo
je dar žino, kad šalia rusų 
ortodoksų bažnyčios, yra ir 
rusų katalikų bažnyčia. Pro
grama Rusijai bus tai kalba 
apie taiką ir vienybę, paruo
šianti Rusiją pažinti, kad 
Romos Bažnyčia yra vieni n- 
tėlis centras ir tiesos šalti
nis, taip, kad rusų žmonės, 
grįždami į vienintėlę tikrą 
avi ją, galėtų atrasti vėl 
krikščioniškojo gyvenimo pil 

nybę.”

Reikia saugoti 
padangos

Harvey S. Firestone, Jr., 
president of the Firestone 
Tire and Rubber Co., kalbė
jo pereitą trečiadienį Mor- 
riaon viešbutyje Vidurvaka- 
rių transportacijos konfe
rencijoje ir jis reikalavo, 
kad būtų griežtai saugomos 
padangos. Jis pareiškė, jog 
šiais metais gumos reikalai 
pasieks kritišką laipsnį.

PLATINKITE “DRAUGĄ” y
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Ginklai galingesni už patį plieną
Vertė A. T. (Samu ta)

Tamsta esi tik eilinis ui>, vo pagalbos savo planavi 
muo ir prisipažįsti, kad nie-jmam3, užsimojimams ir strs 
ko neišmanai apie m iii tarę'tegijoms.
strategiją, tačiau, kiek kar-| Tačiau, tamsta taip pat 
tų, kalbėjai bei patarei savo turi šventą pareigą plėsti 
bičiuliams, kad tas ar kitas taikos bylą. Dar ne taip se- 
turi būti daroma taip, bet niai vienas įžymus katili
ne kitaip. Ne vieną kartą kas išmintingai reiškė: “Mes 
isreiškei savo idėjas apie katalikai per daug neišmė 
dalykus, apie kuriuo3 nieko tinėkime tiems veikliems vy- 
nežinai, tik gal esi skaitęs rams, kurie, nesišaukdami 
laikraščiuose. Dėl to taras- būtinos Viešpaties pagalbos, 
tos nesmerkiame, nes dsu- bando statyti rūmus ir sau- 
gelis kitų panašiai elgiasi goti Valstybę. Mes apgailes-
arba daro. Iš eilės gi tie laik
raščiai kartais padrąsina 
tamstą, o kartais ncpuldo 
dvtasią. Kaip daugelis kitų 
paprastų žmonių, tamsta bū
ni nustebintas arba suklai
dintas visokiomis diplomati
nėmis ir politinėmis konfe
rencijomis, kurios niekada 
nesibaigia. Visgi, tamsta ne

tardami, verčiau paklauski
me savęs, ką patys nuvei
kėme ir ką darome, kad pra
šalinus tokią ignoranciją (tų, 
kurie pradėsiant darbą, pir
ma nesikreipia į Dievą mal
dauti Jo pagalbos).”

Pačioje tikrovėje, štai kur 
glūdi gyvybinis klausimas 
tamstai ir tau, Pone Eilini-

sipriešini pasiaukojimui, i r Katalike-Pilieti. Tamsta iš 
Kristaus Vietininko turi ne
įkainuojamą naudą, ryškią 

prie visa ko, kad turime a£- ir autoritetingą vadovybę, 
sieiti be to ar kitko. | tikrąjį krikščioniškųjų prin-

Tamsta turi sūnų, tarnau-1 ciF> gyvenimui,
jantį armijoje arba laivyne. Slvo P<>P“«avimo metu, Po- 
Tur būt tamsta nežinai, tar! Piež?JS p» Xn keluria's 
jis dabar yna, o vėl tartais atve’ais šio kar0 ei«°’e pa’ 
gal žinai. Sūnus turi tik ra-:saulįui Pa>ials taikos rrsg- 
merį srglaustą šešiose ar rama Kiek',iena ka’ta 
septyniose skaitlinėse, ir ad-!ras ta »»“ teUto3 Pa
remi New Yorke arba kur “15- tik gal sklandžiau .u- 

glausta ir praplėsta. Visgi, 
įtakingas dienraštis “ N e w 
York Times”, išgirdamas

mielu noru sutinki trūku
mus. Pagaliau, pripranti

ten vakaruose, bei pietuose. 
Tamsta tur būt nežinai, kad 
jis yra toli nuo namų ir ki?d 
yra nuolatiniame mirties pa
vojuje tol kol karas tęsiasi. 
Norėtum, kad jis sugrįžtų 
atgal į namus, gyvas ir svei
kas. Gi tie laikraščiai ne
liauja pasakoti apie taiką 
ir tamsta juos godžiai skai
tai ir įdomauji. Tai pagyvi
na tamstos dvasią 1 ir pri
duoda vilties. Tikrovėje, 
žmogaus širdis visada ilgisi 
taikos, nes taika tai meilės 
kūdikis, o širdis trokšta ne
liaujančiai mylėti.

Būdamas eilinis asmuo, 
tamsta skaitai daugybę pra
nešimų apie karo eigą ir pa
sineri tose karo žiniose. Ta
čiau, tamsta nuonr.onia.rji, 
kad visa išeina iš vagos su 
tokiu katastrofingu pa?.au- 
liniu karu. Ir pradedi karto
ti sau: “Kodėl jie neprade
da ką nors daryti?” Tams
ta, tarsi, pradedi justi, kad 
ko tai trūksta sutartyse ir 
čarteriuose ir pranešimuose,

BOMBOS VIRS SARDINIJOS Sveikata - Brangus Turtas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė., Chicago

“Draugas” Acrae photo
U. S. Flyirg Fortresse3 sėja mirties lietų ir naikina Monserratto aerodromą, netoli 

Cagliari, Sardinijoje. Ruošiamas kelias invazijai Europon.

Popiežiaus kalbą, skelbtą 
taikos reikalu praėjusiose 
Kalėdose, turėjo teisingai 
pareikšti: “Jis, būtent, Po
piežius Pijus XII, vieninte
lis balsas šaukiantis konti
nento tylumoje.”

Tačiau, tai daro mažą 
skirtumą, kiek daugel redak
torių ar tūkstančiai redak
torių išgirs Popiežiaus kal
bą ar net ją išspausdins sa
vo laikraščiuose, jei tamsta, 
Pone Eilini-Katalike-Pilieti, 
neprisiimsi kaip savo, nesi- 
s’vinsi, ir su ja nesupažin
dinsi kitų, ir neįvertinsi. .

“Momento šauksmas”, 
reiškia Popiežius Pijus XII, j 
“nėra lamentacija, bet akci
ja; ne lamentacija viršum 
to kas buvo, bet rekonstruk
cija kas turi p&sidėti ir tu
ri prasidėti draugovės gero
vei.”

Popiežius Pijus XII mal
dauja tamstos ir kiekvieno

ir niekas nesiima tikslingos i susivienyti tam šauksmu’ 
procedūros. Tsmšta pradedi dvasioje tiesos ir teisingi 
protauti, kad tauta, kuri dar mo ir meilės; Dievas tai’ 
tebesilaiko obalsio: “In God nori, kad būtum pasiruošę 
We Trust” — “Pasitikime veikti ir aukotis. Popiežių' 
Dievuje”, per daug imasi atsiliepia į kiekvieną, nežiū 
atsakomybės, kai pasiaako rint, kur jis bebūtų, at'įlie
— savomis jėgomis išgelbė
sianti mus iš tų visų nelai
mių, į krrias patekome.

Tamsta pradėjai mąstyti 
daleiskime, kad tai vi?a la
bai gerai, ir gerai yra kal
bėti apie maisto programą 
šį pavasarį, apie-tą progra
mą, kuria už^ibrėžiama mai
tinti visą pasaulį, bet tams
ta taip pat gerai žinai, kad 
tik Dievas numato ir valdo 
rugiapiūtį. v

Mintis tapie Dievą ir ti
kėjimas į Jį, tamstą suža
dina ir sutvirtina, ir dėl to 
susirūpini, laikydamas savo 
pareiga pasmerkti tuos, ku
rie pamiršta maldauti Die*

pia į kiekvieną neabejojant*' 
melsdamas: “Mes raginam* 
su maldaujančiu tėvišku rei 
kalavimu ne yien kad pilna 
realizuotumėte baisią valan 
dos sunkenybę, bet taip pay 
kad apsimąstytumėte a p i' 
gėrio reiškinius ir antgm 
tinę naudą, kuri pasirodo” 

Bet Šventasis Tėvas yrr 
jau kalbėjęs pirmiau, ir tanu 
ta nepasirodai žinantis kar 
kalbėjo. Tamsta g?udai tik 
praeinamas kasdienes žinias 
kurios telpa dienraščių skil 
tyse, nenustoji reiškęs save 
pažiūrų, ir tikiesi* kad kaip 
nors, kur nors, kas nors su
birs taikos planą, kuris pa*

baigs žūtbūtingą pasaulinį 
karą. Tamsta taip pat daug 
mąstai apie geresnį rytojų. 
Net ruošiesi tai dienai, ku
rią tams -os sūnus Jonas r,’> 
grįš į namus. Tačiau, tams
ta nieko ne-idarbuoji, kaip 
pagerinti dabartinę reikalų 
būklę, išskyrus tai kad skai
tai apie juos ir sieluojies.

Laikas svarbus akcijai, 
mums kalba šventasis Tė
vas, bet ne lamentacijai, ne 
sielvartavimui. Laikas svar
bus aukotis taikai, vidiniams 
pasiaukojimams, apsimarini 
mui, atgailai ir maldai — 
nesibaigiamai maldai. Ty? 
ginklai, t i o pasiaukojimai 
sujungti svarbiuose mūsų 
pasiryžimuose, reiškia Popie 
žius Pijus XII, “yra galin
gesni už patį plieną”.

Dėlko gi tamsta nesilan
kei bažnyčioje šį rytą, kai 
buvo atnašaujama didžiau
sioji visų laikų Auka? Jė
zus Kristus nori tamstos, ir 
nieko nesiranda, nieko nė
ra, apart rasos, varvėjimo, 
ūkanos. Jei tikrai tikėtum, 
kad Jėzus Kristus kas rytą 
yra aukojamas tamstos pa
rapijos bažnyčioje, jei tik
rai tikėtum, kad Jis reiškė 
tai ką kalbėjo, kad ką nors 
melsite Tėvo mano vardu, 
jums bus duota, tuomet 
tamsta būtum dalyvavęs šv. 
Mišiose šį rytą, nežiūrint ne 
patogumų, ir būtrm besi- 
meldęs Tėve Mūsų viršum 
Tėzaus Kristaus Kūno ir 
’Craujo. Tuo pačiu tamst** 
būtum pasisotinęs tuo .?iu 
nas Šventąją Komuniją tv 
iv. Mišių metu.

Pone Eilini-Katalike-Pilie 
ti, apsvarstyk tą didelę i» 
ivarbią naudą, kai Katalikv 
Bažnyčia ryžtasi narsuo-' 
tams mūsų kareiviams at 
vašauti šv. Mišias, kūriosr 
lėzus Kristus yra pakelia 
na? kas rytą, kas po pietį 

5r kas vakarą, kad tamstor 
vūnu,? kareivis būtų paguos
tas, sutvirtintas. Tos Jėzui 
Kristus neatsisako būti vė’ 
’r vėl aukojamas palapinė
je, laukuose, laivuose, dar
žinėse, be visos pažibos, vė' 
suvystytas paprastais vys. 
tykiais, su padangėmis kaip 
dangstė — kad tik turėjus 
kurį nors, kurs klauptų ir 
garbintų. Mes turime tikėti

mūsų katalikų kapelionams, 
kai jie kalba, kad mūsų ka
reiviai dalyvauja šv. Mišio
se. Mes taip pat rusime ti
kėti mūsų klebonams, kai 
jie mums sako, kad iš eili
nių žmonių mažai dalyvau
ja. Tačiau, tamsta lamen- 
bjoji, sielojies, ir dėl t$> nie
ko nedarai, nieko nepradedi 
veikti. ' |

Visgi, tamsio, nepamiršai, Į 
kad dar nėra miręs senas 
paprotys su visa šeima at
kalbėti rožančių kas vakarą. 
Taip pat dar gyvuoja kas
dieniai lankymai ties šven
čiausiuoju Sakramentu. Taip 
pat yra Šventoji Valanda. 
Taip pat yra švenčiausioji 
Širdis be paliovos šaukian
ti: “Ateikite pas Mane!” Gi 
tamsta vis nerimsti, vis nu ! 
siminęs ir esi išsiblaškęs, o 
karas siaučia baisesnis ir
pragariškesnis. ‘

; ; I
Tikrovėje, Pone-Eilini Ka-! 

talike-Pilieti, tai žūtbūtingas 
pasaulinis karas, kokio dari 
nebūta pasauly. Tas karas! 
mus užtiko dėl to, kad tams-, 
ta, ir aš, ir visi turime 
klauptis ties keliais Jėzaus 
Kristaus, Kurs myli mus vi
sus. Tačiau, tamsta dar vis į 
šaliniesi tos vienybės, dar ( 
vis atidėlioji taikos užtik
rinimą. Tamsta aukojies pra 
ilginti Štaro pastangas, bet 
turėtum aukotis, kad įsišak- 
nėtų ir sutvirtėtų Jėzaus

Kristaus Vietininko taikos 
pastangos.

Tamsta lig šiol atmesda- 
vai malonius šventosios Dva 
sios žadinimus. Tamsta per 
daug susidomėjęs savo laik
raščiais, ■ susirūpinęs pasau
linėmis priemonėmis taikai, 
politinėmis priemonėmis, pro 
paganda ir diplomatija. Lyg 
tos vienos priemonės duotų 
taiką. Tiesa, pačioje pirmo
je vietoje tokios priemonės 
tik pradėjo šį pasaulinį ka
rą. • ,. '" • - v -J* f ' -

Dėl ko gi tamsta pasitiki 
tais neturinčižis tikėjimo, 
arba tais, kurių tikėjimas 
yra silpnas, kad jie įvykdy
tų pasauly taiką svetimą 
Trejybei? Tamsta trokšti ne
galimo. Gi viskas paeina iš 
tamstos paties, būtent — 
tamstos, fabriko darbininko 
inžinieriaus, advokato, dak
taro, slaugės, stenografo, 
studento, motinos, tėvo, ku
nigo. Jūs esate Bažnyčia.

Jei nauja draugovė turi 
prasidėti iš š i c s senosios 
draugovės pelenų, jei nauji 
reiškiniai turi mums reikš
tis, jei turi tikėjimą su “ne
suskaitomais mirusiais, ku
rie palaidoti kovų laukuose., 
su nesuskaitomais būriais 
nuliūdusių motinų, našlių ii 
našlaičių... au šimtais tūks
tančiais asmenų, kurie br 
jokios kaltės iš jų pusės

NUTUKIMAS

Apie nutukimą didžiumos 
gydytojų nuomonė yra to
kia: v

(1) P ieš 45 metus am
žiaus žmogui yra sveikiau,! 
jei sveria daugiau negu turi 
sverti. į

(2) Sukakus 45 metus žmo 
gus privalo saugotis nenu 
tukti.

O žmonė3 elgiasi kaip tik 
atbulai. Jaunystėje, ypatin
gai mergaitės, stengiasi bū
ti liesos, Icad einant mada 
‘išlaikyti savo liemens lini
jas”. Jei jaunos mergaitės 

i žinotų, kad dėl netikusio 
maitinimosi galima gauti a- 
nemiją, arba tuberkuliozą, 
arba kitokią sisteminę ligą, 
tai jos save nesidvasintų.

Moteriškė, sulaukusi 45- 
50 metų amžiaus, pergyve
nusi kritiškąjį laikotarpį, 
dažnai pereina į nutukimo 
periodą. Tuomet ji privalo 
žinoti ir pasisaugoti, kad ne
nutuktų. Tame amžiuje rie
bumas nereiškia sveikatą, 
bet gali sudaryti sveikatai 
daug pavojų. Nutukusi mo
teris gali gauti tulžies pūs
lės ligą, gali gauti tulžyje 
akmenis (gallstones), gali 
gauti per aukštą kraujo spau 
dimą, arba širdies ligą, ar 
cukrinę ligą, ar kitokias li
gas.

Tokie pat pavojai gręsia 
ir nutukusiems vyrams. Vi
si privalo įsisąmoninti, kad • 
po 45 metų amžiaus juo rie- 

, besnis yra žmogus, tuo trum 
ipesnis yra jo gyvenimas.

Iš 100 nutukusių žmonių 
90 yra riebūs todėl, kad per
daug valgo, o permažai dir-

tybės ar rasės, buvo nuteis
ti mirčiai arba išnykimui 
pamažu... su šimtais tūks
tančiais nekariaujančiųjų...” 
jei teiksi paguodą vieninte
liam Kristaus Vietininko — 
Popiežiaus Pijaus XII — 
balsui, tada tamsta vartoki 
ginklus taikai, vartoki gink
lus galingosnim už patį plie
ną, būtent, maldą, pasiauko
jimą ir dvasinę akciją.

ba. Bet likusieji 10 žmonių 
ir sunkiai dirba ir mažai val
go, ir vistiek yra perriebūs. 
Kodėl taip yra? 0 tai todėl, 
kad jų liaukos (adrenalinės’, 
thyroidinės, ovarinės, ar or- 
chinės) neveikia normaliai- 
Kitaip tįariant, tokių žmonių 
yra tokia prigimtis. Tokiems 
medicinos mokslas galį pa
gelbėti teikiant atatinkamų 
liaukų ekstraktus, tinkamo
mis dozomis.

Pačiam žmogui vartoti 
vaistus sumažinimui kūno 
svorio, be gydytojo stropios 
priežiūros, tikrai yra pavo
jinga.

Daugelis nusiperka vaisti
nėje “Thyroid Gland” tab
letes, vartoja tas tabletes ti
kėdamiesi suliesėti, bet ne
žino kiek jų galima suvar
toti ir kada reikia sustoti. 
Tiesa, nuo tų tablečių žmo
gus suplonėja — suliesėja, 

dažnai sugadina, . i v n 
širdį, arba gauna nervų li
gą taip, kad net ir gydyto
jui paskui yra e.-nku ligonį
pagydyti. Atsargiai!

Kitas populerus “lašinių 
nuėmimui” vaistas, tai “Di- 
nitrophenol”. Bet daug žmo
nių nuo “Dinitrophenolio” 
gavo dusulį, kiti gavo akyse 
kataraktą ir apako. Taigi 
dabar tas pavojingas vais
tas žmonėms vaistinėse jau 
nebeparduodamas.

Digitalis, tai kitas vaistas 
vartojamas svorio sumažini
mui. Geriant Digitalį, žmo
gus netenka noro valgyti, 
mažiau maisto suvartoja. 
Bet tas vaistas yra pavojin
gas, nes Digitalis yra stip
rūs nuodai, nuo kurio širdis 
gali susiparaližuoti, ir inks
tai sugesti. Taigi Digitalį 
galima vartoti atitinkamo
mis dozomis tik daktaro prie 
žiūroje.

Žinoti kokius valgius val
gyti taipgi yra svarbu. Vie
ni valgiai žmogų tukina la
biau, kiti mažiau. Bendras 
dietetinė3 taisyklės visiems 
negali būti. Kas vienam ga
li būti naudinga ir sveika, 

(Nukelta ant 6 pusi.)

I

tik kad jie kitos tau

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite a >
lauk, paduokite Roose- l

velt Furniture Kompani-
jai. Jie PER-
DIRBS ir pa- M IĮ ■
darys Ji kalgriSVVKpHHgiAU^FR&fe^fy;
NAUJĄ/
dirbtuvėj. Di-^MįLM 
delis paslrtn-^^1 »W M
kimas visokių lĮ^sftdį8.H < fŠĖ^Į^Sy/Fyh^fC^Į
spalvų apdaa rf.un^*58sj5^<L ' 3 i*alt’ JMPaifeja£££ 31 lBg^d^3

Kainos
AUKS
eiAu

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

Tplpfonaa SEELEY 87R0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

PARGIITIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

kH&'K SEKMADIENIAIS — nuo 1

BBB KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas: '

6755 S. W este m Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

,1
Rakandus Gerame Stovy}*

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS ------------
PER ŠIOS KARES LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS ii neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kasllnk Megztinių Pa
rankų, Draperiea, Grindų Paklojtmua.
Drapen dirbam pagal orderį Dykai 1

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 80. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778

--- ..................... - -----------
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, Iii.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodei i s ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

Z-

SMARKI MOTERIS 3 kp., Cicero,

Atsišaukimas į 
visuomenę

Pirmadienį, gegužės mėn. 
31 d. Šv. Kazimiero kapinė
se ir prie kapinių Labdarių 
Sąjungos kuopų suorganizuo 
tos rinkikės rinks aukas lie-

• tuvių senelių prieglaudai 
^baigti statyti. Pamaldų me-

tu aukas rinkti pagelbės 
•-gerb. kunigai. Visuomenė y 
•ra prašoma šiemet bent kiek

• būti duosnesnė, nes norime
kiek galint greičiau užbaig

L ti šią įstaigą įrengti.
V” ’

h Po pamaldų šv. Kazimie- 
ro kapinėse Vytautp darže 
įvyks tradicinis labdarių pik 
nikas, kurio visas pelnas

•_įtaip pat yra paskirtas prie- 
glaudai. Piknike bus viso 

. kiaušių įvairenybių. Įsidėmė 
2 kitę — šiemet, kaip ir kitais 
m metais veiks restoranas. Sve
• čiai galės pavalgyti pilnus
• pietus. Ir šiaip jau bus viso
• kių užkandžių.

7 Lietuvių visuomenė yra 
Z nuoširdžiausiai užkviečiama
• į pikniką atvykti. Neužmirš- 
5 kit — jis bus pirmadienj, 
"gegužės mėn. 31 d.

Anastazas Valančius, pirm.

Labdarių padėka
Town of Lake. — Labda

rių 1 kuopa pasidarbavo prie 
užkandžių per centro vaka
rą, gegužės 9 d. Padaryta 
pelno. Aukomis prisidėjo šie: 
kun. V. Mikolaitis, E. Ged
vilienė, A. Kilmitzs, S. Mic- 
kūnienė, J. Mikutis, C. Knei
žienė, B. Cicienienė, P. Bir
bilaitė, K. Sedvilienė, o pa
sidarbavo pirm. E. Gedvi
lienė, Mickūnienė, Turskie
nė, C. Kneižienė, Maslaus- 
kienė, Birbilaitė, Jotkienė, B. 
Cicienienė, A. Kilmitzs.

Pagerbė uolius 
labdarius

Juozą ir Marijoną Sudei
kius, kaip jau buvo rašyta, 
gražiai pagerbė Šv. Kryžiaus 
pariap. draugijos. Pagerbtu- 
vių puota įvyko gegužės 22 
d. šv. Kryžiaus par. salėj. 
Dalyvavo gražus Sudeikių 
giminių ir draugų būrys. Gra 
žų įspūdį darė, kad puotoj 
dalyvavo ir jų vaikų vaikiai. 
Linkėjimų kalbas pasakė: 
kun. A. Deksnys, I. Sakalas, 
kun. St. Adominas, L. šimu
tis, A. Bacevičius, Pukelienė, 
kun. St. Jonelis, A. Snars- 
kienė, J. Dimša, kun. A. Lin
kus, B. Cicienienė. Moterų 
Są-gos 21 kp. choras, Met- 
rikienei diriguojant, padai
navo. Draugijų ir visų var
dų dovanas Sudeikiams įtei
kė B. Cicienienė. Beje, kal
bėjo sūnus, jų žmonos, duk
tė ir jos vyras. Sudeikiai vi
siems nuoširdžiai dėkojo. Pro 
gramą vedė J. Čepulienė.

Juozas ir Marijona Sudei
kiai šiomis dienomis minėjo 
vedybinio gyvenimo 35 me
tų sukaktį. Be to, jiedu iš
sikėlė iš šv. Kryžiaus par. 
ir apsigyveno labdarių ūky. 
Kadangi jie daug per ištisą 
metų eilę darbavosi parapi
jai, Labdarių Sąjungai ir vi
soms katalikiškoms draugi
joms, todėl puikiai buvo pa
gerbti ir apdovanoti. Ir, rei
kia pasakyti, Sudeikiai tos 
pagarbos ir dovanų tikrai 
užsipelnė. Reikia tik džiaug
tis, kad “toleikiečiai” jų nuo 
pelnus įvertino. Koresp.

"Draugas” Acme photo

Com. C. H. Morgan sveikina WAVE Andrey Pearl Ro
bertą (dešinėje) ir ją pagyrė už tai, kad ji gynė savo pos
tą ir “apdaužė” įgėrusį vyrą, kuris bandė įsibrauti į mo
kyklą, Hunter College, New York. '

rengiasi
Trečioji Labdarių Są-gos 

kuopa, Cicero, kaip ir prie 
kiekvieno kito darbo, taip ir 
prie Decoration Day darbų 
šauniai ruošiasi. Suorgani
zuota paskirtiems darbams 
darbininkai, sumobilizuotas 
rinkikių gražus būrys, pLa- 
čiai išgarsinta labdarių cen
tro piknikas Vytauto parke.

Rinkikės ir visi darbinin
kai prašomi susirinkti pir
madienį gegužės 31 d. prieš 
8 vai. ryto prie Šv. Antano 
partap. mokyklos. Čia jūsų 
lauks trokas ir 8 vai. pradės 
važiuoti į šv. Kazimiero ka
pines. Prašome nesivėluoti.

Prašome tų, kurie turi au
tomobilius, kad nuvežtų į ka
pines ir pikniką savo kaimy
nus ir pažįstamus. Nevažiuo
kime tuščiais automobiliais, 
bet susidarykime kompani
jas. Tuo irgi pasitarnausi
me Labdarių Sąjungai.

Visi ciceriečiai turi daly
vauti ir pamaldose ir taip 
pat piknike Vytauto parke.

3 kp. valdyba

Skrebienė, K. Bublis, M. ^JiifiilrįTTiQS 
Skrodis, B. Naujokienė, J.
Puišis, A. Fisher, Jurevičie
nė, J. Šaltėnienė, A. Povi- 
lauskienė, A. Tolvaišienė, J.
Mesenienė, V. Stakauskienė,

(Atkelta nuo 5 pusi.)

tai kitam gali tik vidurius 
sugadinti ir sveikatai paken
kti. Taigi kiekvienam indi-

V. Gumbaragis, M. Jaunie- vidui paskirai, daktaras mi
nė, F. Juška, M. Puišienė, M. Į sprendžia valgių sąrašą bei
Petraitienė, J. Šalkauskienė, 
Z. Katkienė, S. Milinik, Ma- 
tijūnas, V. Pakalnis, E. Pur 
pauskas, Pocius, Gumuliaus- 
kas, Preitikaitė, F. Mačiulis, 
Lapinskas ir Puidokienė.

Smulkiais — $10.62.
Sudėjus viską krūvon pa

sidaro $298.62.
Vakare už įžangą ir vai

šes padaryta taip pat gra
žaus pelno. Taip kad tas va
karas davė suvirs $500.00. 
Pinigai priduoti Lab. Są-gos 
centrui.

Visiems aukotojams taria
me ačiū. Lai gerasis Dievas 
jums atlygina.

5-tos kuopos valdyba

programą.

Drastiškomis priemonėmis 
mažinti savo kūno svorį, be 
daktaro priežiūros, yra ne
saugu. Nemažai tokių “re- 
dukcionistų” sunaikino savo 
sveikatą, sutrumpino amžių 
ir po žalia velėna atsigulė.

Kuo mažiau patogumų, 
tuo mažiau reikalavimų; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEB, sav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St. 

Pilone YARDS 6054
■eeBgg’a—mm

♦ Nuoširdžiai dėkojame vi- 
- siems, kurie prisidėjo ir pa- 
^sidarbavo.

į, Pirm. E. Gedvilienė dau-
* gijusiai išplatino tikietų. A- 
2čiū jai.
C Labdarių Są-gos 1 kuopa

Atitaisoma klaida
Praėjusį kartą skelbiant 

We3t Pullmano aukas įsi- 
briovė klaida, kuri čia ati
taisoma: per Pauliną Gudžiū 
nienę po šimtinę aukojo: Jo
nas Urboniukas, 12027 So. 
Stewart Avė., Dominikas ir 
Paulina Gudžiūnai, 11748 S. 
Peoria St., ir $50.00 Uršulė 
Urbonienė, 12027 S. Stevvart 
Avė.

GELBSTI BALDUS NUO POTVYNIO

-

Aukos prieglaudai
Aukos surinktos gegužės 9 

d., parengime, šv. Kryžiaus 
parap. salėj.

Tillie Labuckas a u k oj o 
$100.00; Teofilė Bermenas 
$100.00 (prižadėjo); Magda
lena Kaziūnas $100.00 (U. S. 
War Bond).

Joseph Vilimas $10.00 (pri 
žadėjo).

Po $10.00: Bertha Pužaus
kas, K. Gestautas, Al. Mic- 
keliūnas, Antanais Maneika.

Po $5.00: kun. A. Deksnys, 
Justinas Stankus, Marci- 
jona Petrošius, Mr. ir Mrs. 
Širvinskas, Anton ir Julia 
Butkus, Mary Dorša, Joseph 

' J. Grish, Sophie Barčus, Pet
ronėlė Mažonienė, Petras 
Dorša, John Acas, Stukoms, 
Bnonusas, Joseph Puplesis, 
Bernotas, Kasparas Jodelis.

Po $2.00: Petrikienė, John 
ir Nellie Zerolis, Mrs. Kalzi- 
nauskas, Pranciška Ruzgie
nė, Emelia ir Ben Navickaą, 
Antoinette Schultz. Petraus
kas.

! Po $1.00: Plenčiūnas, N. 
f N., -Sophie Ward, B. Ode
nas, P. Davidams, G. Žadei- 
kis, M. Tamošaitienė, B. Ka
valiauskienė, Mrs. Staliaus- 
kienė, Petronė Dauveikienė, 
M. Kaziūnienė, Mrs. Puoduo- 
kienė, Anna Burba, Adomas 
Šiužąs, Mrs. Kruszas, V. Pet
kus, Joanna Jesulaitienė, L. 
Lesevičienė, M. ir M. Jone- 
vičia, Rozalija Radavičienė, 
Mrs. Vaznis, Theresa Kikis, 
Minnie Gillen, J. šaudvitie- 
nė, M. Juška, Varpusanskie- 
nė, Laurinavičienė, Urba, Si- 
monavičienė, Uksas, Rimkie
nė, Mr. ir Mrs. J. Legner, 
Marcinkevičia. Smu 1 k i a i s 
$72.68.

Iš labdariu veikimo Vieša padėka
Gegužės 2 d., šv. Jurgio

Town of Lake. Labda- panįpįjog svetainėj įvyko 
rių Sąjungos 1 kuopos skait-i Lab Są_gos 5 kuopos vaka. 
lingas mėnesinis susirinki- Į ras fcurio programą išpildė 
mas įvyko gegužės 16 d., «Margučio» Baltramiejus su 
parap. svetainėj. dideliu būriu artistų ir Vin-

Pirm. E. Gedvilienė prira- co Rėkaus artistų grupė. Vie 
šė gavus dvi naujas nares: ni ir kiti savo užduotis gra- 
Oną Lesinskaitę ir Juozapą žiai atliko. Labdaringoji Są

junga jiems lieka labai dė-Bruonusienę. Taipgi padarė 
pranešimą iš įvykusio cent
ro vakaro gegužės 9 d. Kuo
pa pelno padarė $38.25 ir 
tikietų parduota už $63.20.
Pinigai už tikietus dar ne 
visi grįžę.

Pirm. E. Gedvilienė prane
šė iš centro susirinkimo, kad 
daugiausia buvo kalbama a- 
pie Kapinių Dieną. Aukas iš 
1 kp. apsiėmė rinkti prie 
kapinių: Ona Pocaitė, K. Ple 
kaitė, P. Turskienė ir P. Dor
ša. Piknike Vytauto parke 
darbuosis: pirm. E. Gedvi
lienė, Juotkienė, Maslauskie- 
nė, Vaznienė, Pocaitė, Turs
kienė, Plekaitė ir B. Cicie
nienė. Pikniko virtuvės rei
kalams per pirmininkę gau
ta aukų: $2.00 iš N. N.; po 
$1.00 iš: V. Maslauskienės,
B. Cicienienės, J. Sajidvitie- 
nės, P. Doršos, O. Vaznie-,
nės, A. Kilmitzs, J. Ragaus- $5.00 dovana kun. V. Miko 
kienės, J. Čepulienės, J. MiU Haičiui primicijų proga. Nu- 
kučio. V. Zaleskienės, J. Je- tarta dalyvauti buvusios pir- 
sulaitienės, V. Petrošienės, i mininkės M. Sudeikienės puo 
P. Žutautienės. ' . -toj ir paskirta dovana.

kinga.
Vakaras pelno davė $500. 

Įeigos susidėjo sekančiai:
Garbės narių mokestys: P. 

Pakalnio, 843 W. 33rd St., 
M. čepauskienės, 926 W. 32 
Place, — abu po $100.00.

Aukotojai po $5.00: A. 
Shimkus, Žilvitienė, A. Kas- 
per, A. Savickienė, F. Puo
džiukas, D. Antanaitis, B. 
Kilevičia ir Barzdienė. iI

Aukotojai po $2.00: kun. 
S. Gaučius, D. Kulbienė.

Aukotojai po $1.00: Ga- 
leckai, A. Razbadauskienė, 
J. Sabaliauskas, E. Klevins- 
kas, A. Mačiulis, A. Saba
liauskienė, O. Balčiūnaitė, P. 
Viržintienė, K. Būras, P. Kir 
šas, B. Kaminskienė, F. Ka- 
tutienė, B. Kabarnastienė, A. 
Kripienė, J. Bukiūnas, C.

Pirm. pranešė, kad įteikta Labdarys

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chlcagoj. Vinį 
geHa tr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kuri užvardi
no NICCTAR. ftis Alus vra pagamintas W importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

"Draugu” Acme photo 

'J7 Eugene Fields (kairėje) ir jo brolis Thomas, sukėlė 
Jfcaldus į aukštumą, tikėdami, kad potvynio vanduo jų ne- 
Zpasieks. Jų namai yra netoli Terre Haute, Ind., kur Wa- 
%ash upės vanduo vis dar kyla.

Atimta leidimai
Chicagoje penkiems ta

vernų savininkams, pereitą 
ketvirtadienį, atimta leidi
mai už tai, kad jie pardavė 
svaigalus nepilnamečiams.

LEO NORKUS, Jr.
OIHTRIBIJTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak RcL Tek Monroe 0808

TN JĮ TD JI "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namy Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūšy jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažy, porčiy, višky, sklepy ir flety. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namy.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais 

Kitomis dienomis — nuo 7 vj
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų, 

valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS „ dU» bet paveskite mums juos perdirb- 

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

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime 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. TEL.: LAFAYETTE 3516

DIRBTUVES

' Y.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

Iialml gerom ni sies moterų kailiniai, kalIMikaln papuoštais arba 
cloth kotai pamMuoda nuiemlntomln kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN I

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street . Tel. Yords 2588

MYs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkėsTratinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti ‘ ‘Draugą*'

T. f
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pirmoji šv. Komunija

Brighton Park. — Gegu
žės 16 d. mūs bažnyčioje 56 
parapijos mokyklos vaikai 
pirmą kartą ėjo prie šv. Ko
munijos. Tai buvo didelė 
šventė ne tik tiems vaikams, 
bet ir visai parapijai. Tėvai, 
giminės, klebonas ir visi pa- 
rapijonai džiaugėsi žiūrėda
mi, kaip jie artinosi prie 
Dievo Stalo. Šią iškilmę pa
puošė dar gėlėse paskendę 
altoriai, muzika ir giesmės. 
Vaikų eisena į bažnyčią pra
sidėjo klebonui užgiedojus 
112 psalmę “Laudate pueri 
Dominum”. (Garbinkit vai
kai Viešpatį). Klebonui ir 
vargonininkui giedant psal
mę, varpui skarųbant, vai
kai iš mokyklos suėjo į baž
nyčią ir užėmė jiems skir
tas vietas. Vaikams atnau
jinus krikšto prižadą ir kle
bonas ragino pasimelsti per 
šv. Mišias, kad per visą li
kusį gyvenimą būtų ištikimi 
Kristui ir Bažnyčiai.

Mišias šv. laikė pats kle
bonas. Jaunų mergaičių cho; 
ras jausmingai giedojo. Vai
kų ėjimo prie altoriaus tvar
ka buvo labai pavyzdinga. 
Komunijos metu klebonui 
gelbėjo kun. J. Stankevičius 
ir kun. S. Valuckas. Klebo
nas dar pasakė pamokslą,

‘ ragindamas vaikus būti iš
tikimais Dievui ir tėvynei 
būti tvirtais dvasioje. Visi 
džiaugiamės šiuo vaikų pul
keliu. Jie tapę suaugusiais 
žmonėmis darbuosis Dievo 
garbei ir' žmonių1''gerovei. 
Kad tėvų ir visų džiaugsmas 
tų vaikų pirmos šv. Komu
nijos proga nevirstų ateity
je nuliūdimu, reikia dabar 
juos saugoti nuo įvairių pa
vojų. Tėvų priedermė rūpin
tis ne tik vaikų drabužiu, 
maistu, bet ir sielos reika
lais. Laikinas kūnas nėra 
vertesnis už nemarią sielą. 
Tėvų rūpestis ir priežiūra 
tik tada atpuola, kada vai
kai pasiekia subrendusio 
žmogaus amžių. Namiškis

Gegužės 30 d. "Rūtos” 

daržo atidarymas
West Side. — Sekmadienį, 

gegužės 30 dieną Aušros Var 
tų parapijos “Rūtos” daržo 
atidarymas įvyks 6-tą valan
dą vakare. Be abejonės, pa
rapijiečiai tik laukia tos die
nos, kada turės progos ben
drai sueiti, pasivaišinti ir 
atnaujinti draugiškas pažin
tis savųjų tarpe. Tikimasi, 
kad ir svečių iš kitų Chica- 
gos kolonijų atvyks pasilink
sminti su vestsaidiečiais.

Šiuo tarpu parapijos “Rū
tos” darže eina didelis va
lymas ir gražinimas. Klebo
nas kun. J. Dambrauskas su 
komiteto nariais dirba išsi
juosę, kad viskas išrodytų 
kuo gražiausiai.

Ne vienas iš parapijiečių 
taip pat ir svečių atsimena 
praeitų metų linksmas die
neles ir valandas. Reikia pa
sakyti, kad šiais metais pa
silinksminimai “Rūtos” dar
že bus dar linksmesni ir šau
nesni.

I
Taigi, praleidę žiemos šal

čius, ir sveiki, sulaukę ma
lonių vasaros dienelių, visi, 
— kaip vietiniai, taip ir sve
čiai, sekmadienį, gegužės 30 
dieną susirinkime įj. gražųjį 
“Rūtos” daržą, kur turėsi
me progos pasilinksminti ir 
pasidalinti pergyventais rū
pesčiais ir džiaugsmais, ku
rių šiuo karo metu netrūks
ta. . K.

Iš Amerikos Lietuviu 

Kareiviu Motinu 

klubo veikimo

Vaikas visu dienu * 
gaudė šunelį 1

Chicagoje devynių metų

Linksmas piknikas 12, gera dėl penkių svarų mo, kurių savininkai turi

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MOROIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. 1. KAZANAU8KAS 

Sekretorių*

_ amžiaus vaikas gaudė visą
t - F,gU 8 v d - Amerlkos i dieną savo šunelį. Pagaliau
j,1® V1U reivlų MotinU vakaro prietemoje šunelį su- 
klubo ir Raudonojo Kryžiau,, Vaikaa buy0 to„ 
vieneto nares vyko , Amen- Įnu0 nežinojo
can Red Cross Blood Donora i . •*
a K KT „ a. a Vaikas buvo išvargę?Service, 5 North Habash A- •• .. . ., , . ir alkanas, bet jis stpnai
venue, savo krauio aukoti. , /_ . , , . , laike gavo rankose sugautąTai ne pirmas sykis. Kai ku- iuDeji
rios i”U net ir trečią kartą 
aukojo, pavyzdžiui, Sophie 
Stautis, o antrą kartą auko
jo sekančios: Kazimiera Zay-

tadienio rytą policija pama 
te vaiką su šuneliu rankose, 

nor, Jadvyga Čepulis, - Opa Vaikas buvo nugabentas į 
Gerčius, Alice Milerienė, E-
velyn Overaa, Frances Jen- 
sevičius, Ona Mick, Antani
na Kubeliūnas, Anelė Paukš
tis, Magdalena Adomaitis ir 
Theresa Anužis.

Sekančios aukojo kraujo 
pirmą kartą: Pauline Jacobe 
Viktoria / Valaitis, Amelia 
Meizis, Marie Olshaw, Helen 
Kazlauskas,* Emilia Luoas,
Petronėlė Bartusis, Helen 
Zemek, Viktoria Stankus 
K a t i e Vitkauskas, Mary 
Venckus, Veronica Adomai-

North Side. — Draugija 
po globa šv. Cecilijos rengia 
pirmą pavasarinį pikniką šį 
sekmadienį, gegužės 30 d., 
parapijos Ulijandrų darže, j 
kurį kviečia visus northsai- 
diečius atsilankyti. Bus gė
rimo, užkandžio, malonių kai 
bų ir linksmų pašnekėsiu. 
Atsilankę maloniai praleisi
te šventadienio popietį su 
savo draugais ir prieteliais. 

Apie 2 vai. pereito ketvir- Be to, kas norės įsirašyti į

policijos stotį, kur jis gavo 
po 18 valandų pirmą kartą 
maisto ir šunelis gavo savo 
porciją.
■ .ii Tni,i„,... n „n , , .

teris, kurios nėra kareivių 
motinos, pksidarbuoti šiam 
dideliam reikalui. Visi žino-

/ t r ’ A"*"A; -'”'"5
me ką bandažų gaminimas 
reiškia. Karo lauke negali
ma bandažų gailinti, kuo
met mūs sūnūs, vyrai, bro
liai, ar kita giminė sužeisti 
Ne tada laikas ką nors ieš
koti.

Mūsų vienetas susirenka

šią didelę ir kilnią draugiją 
tai galės padaryti piknike. 
Pradžia tuojau popiet.

Draugijos nariams išsiun
tinėtos atvirutės. Jei kuris ir 
negavo atvirutės, skaitykite 
šį pranešimą tikru užkvie- 
timu ir atsilankykite, nes 
draugijos nariams-ėms bū
tinai reik5", dalyvauti. Ki
taip bausmė pagal dr-jos nu 
tarimą.

Lauksime visų narių ir 
svečių.

V. Rėkus, dr-jos rašt

tls, Seimą Wrubleski, Roza-, H*® ketvirtadienį nuo 9 vai. 
lia Urmonas ir Povilas Šalti- ryto ir dirba iki 9 vai. va-
mieras, šio klūbo organiza
torius.

Amerikos Lietuvių Karei 
vių Motinų klūbo ir Raudo
nojo Kryžiaus vieneto narės 
nenuilstančiai darbuojasi R. 
Kryžiui. Jos per dieną pa 
gamina 2,500 bandažų. Ir vi
si esti taip pagaminti, kad 
nė vienas nesugrįžta.

Mes kviečiame ir visas mo

karo, šaltimiero stu d i j o j, 
6912 So. Western Avė. 

Jadvyga Čepulienė, pirm 
Amerikos Lietuvių 
Kareivių Motinų klūbo

RACIONAVIMO
DIENOS

CUKRUS, PADANGOS IR 
RAUDONOS STAMPOS

Gegužės 31 diena paskati
nė diena naudoti stamp No.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo psriodinio auto
mobilių padangų apžiūrėji-

“C” kortelę; baigiasi data 
dėl E, F, G, H serijos 
raudonųjų štampų.

G4RV. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausta* patarnavimas — Moteris patarnauja 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatyta* MONUMENT CO.

TfiVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisą* ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

BEGEMAN'S1
4184 ARCHER A VE, 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncmumesklt seny, sugedusių Budelntnkų. Jų negalima, atstatyti. nei 
daugiau jų oedirhama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Blg Bei, Uttle Ben ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti. ! f

Apkainavimas Veltai be Obligacijos

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fornitore

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Bepresentative.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordą*—

Si Firma Vlrž 50 Metų
Tos Pačlog šeimos

Rankose I

IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiHflIHilIlIlIlIl
7 > • r- • r/ t -r

'i
ŠA

lllliuilllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeitad. Ir Sekm. 9-6 vai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės {-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Tttefoaa* CICERO 2109

6812 So. Westem Ava,, Chicago
Telefoną* Grovehill 0142

’ * T ' . ' / .

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURBTI 

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

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. Ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleia- 
terio ir vvaliboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleiaterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, PlumUng ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD. 
N. W. Oorner &i(h and State Streets 

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

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 25U 

Tet PULLMAN 1270

2*14 WEST 28rd PLACI 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phona PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
88*7 LITUANICA AVENUE Phone TAROS

J. LIULEVICIUS
6*48 SO. CALIFOHNIA A^L Phone LAFAYETTK **£*

P. L RIDIKAS
**64 SO. EAL8TED STREET 716 W. 18th OTREKK

Tetaptame TARD8 1419

L J. ZOLF
1646 WEST 46th STREET PhoM YABD8 6781 1
MAŽEIKA
8816- LITUANICA AVR.

EVANAUSKAS
Pbenes YARDS 1188-SB
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DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS PIKNIKAS!!
įvyksta Vytauto Parke, arti 115tos ir Crawford Avė.
ŠTAI KAS BUS MUSŲ PIKNIKE —

1. Bus įvairūs šokiai prie geriausios muzikos.
2. Bus labai geri ir skanūs valgiai. Dar niekas 
nepralenkž aštuonioiikiečių šeimininkių kaslink 
mokėjimo pagaminti skanių valgių. Atvažiuokit 
į mūsų pikniką ir persitikrinkite.

3. Bus visokį žaidimai. — žaidimai išmėginti 
savo laimę ir žaidimai išbandyti savo miklumus 
ir taipgi gabumus.
4. Bus Rožių-Lelijų klūb. su garsiomis dainomis.
5. Bus gardžiausių gėrynių ir gėrymėlių. Ne- 
kurie gėrymai bus su putomis, kiti be putų; ne-

Sekmadienį, Gegužės (May) 30 diena, 1943 metais!
kurie bus macnūs, saldūs ir spalvuoti.
6. Piknike bus ir daug juokų, linksmybių, malo
numų, pasisvečiavimo, pasimatymo, ir draugiš
kumo. Taigi, visi kaip vienas tą dieną į pikniką!
7. Atsiminkite, kad nereikės veštis nei jokių 
“ration stamps”.

Maloniai, širdingai ir nuolankiai užprašome 
visus dalyvauti šiame, mūsų pirmame šių metų, 
piknike ir gražiai laiką praleisti su mumis!

KUN. A. C. MARTINKUS, Klebonas 

ir PARAPIJOS KOMITETAS.

PABENGTOS VIETOS NUO P OTVYNIO NUKENTĖJUSIEMSLietuvis kareivis rašo gražų laišką 
Chicagon savo tėvams iš J. Afrikos
Šį laišką rašo Antanas Puišis savo tėveliams^ Mr. ir Mrs. 

Jonui ir Marijonai Puišiams, gyvenantiems Chicago-. 
je, 2923 So. Emerap.d Avė.

Antanas išvyko į Dėdės Šamo armiją vasario 19 d. 1942 
m. Jam teko pabuvoti keliose vietose kempėse Ame
rikoje, porą mėnesių Anglijoje ir su pirmais kariuo
menės daliniais pereitų metų rudenį išvyko į Afrikos! 
frontą. Būdamas namie Antanas labai nuoširdžiai su
gyveno su tėveliais, broliais ir sesutėmis. Būdamas 
dabar nuo jų toli stengiasi mintimis pasidalinti nors 
per laiškus. Jo tėveliams sutinkant dalį jo įdomių 
laiškų galėsime patiekti mūsų skaitytojams. Savo 
laiškuose jis įdomiai aprašo to krašto vaizdus, žmo
nių papročius ir kitus įdomesnius atsitikimus.

Mylimi tėveliai.
Aš gavau nuo jūsų visų 

laiškelius. Gavau laišką nuo 
tėvelio, mamytės ir nuo visų 
brolių ir sesučių. Už tai vi
siems tariu ačiū. Man links
ma girdėti, kad viskas gerai 
sekasi namie. Pas mane vis
kas tebėra po senovei; esu 
sveikas ir linksmas.

DIRBA ĮVAIRŲ DARBĄ

Jūs manęs vis klausdavo- 
tef kokį darbą aš dirbu. Čia 
prisieina dirbti įvairiausią 
darbą: kasiau žemę, padir
bau stalus, reikalingas len
tynas, padariau suolus ir 
dar kitokius darbus. Prave- 
džiau taip pat elektros švie
sas į triobas ir dirbau prie 
telefonų. ■.

.. Kariuomenėje tenka dirb
ti tokį darbą, kokį reikia. 
Čia negalima pasirinkti ko
kį nori darbą arba pasiskir
ti užmokestį.

Salia mūsų yra apsistoju
si kariuomenės dalis, kuri 
užėmė Prancūzijos geležin
kelį (railrodą). Aš papra
šiau mūsų vyriausiojo ofi- 
cieriaus, kad galėčiau pri
sirašyti prie jų ir ten dirbti, 
bet nežinau ar tokį leidimą 
gausiu. Aš stengsiuos gauti 

"darbą už elektrotechniką 
ant geležinkelio (railrodo). 
Toks darbas man geriau pa
tiktų negu dabartinis dar
bas. (Antanas prieš įstoda
mas į kariuomenę dirbo kai
po elektrotechnikas “Pull- 

/ mano” bendrovėje. — Red.). 

SAULE ŠVIEČIA IR ŠILDO

Oras čia yra šiltas, saulė 
ne tik šviečia, bet ir šildo, 
todėl malonu būti lauke. Da
bar jau gyvename triobose- 
kareivinėse. Sienos yra bal
tai nudažytos. Ant sienų su

je pusėje tyso dideli pliki 
kalnai, kur neauga jokia žo
lelė. Kitoje pusėje smiltys 
ir smiltys, nė krašto nesi
mato. Bet viduryje tarp šių 
kalnų ir smilčių yra žalias 
žemės plotas, kaip didelė 
farma. Atrodo "kaip puikiau
sias parkas. Bėga mažas 
upelis ir duoda žemei drėg
mės.

GYVENA ARABŲ 
APYLINKĖJE \

Čia auga daugybė įvairių 
medžių, gėlių ir visokių kito
kių augalų.

Šioje vietoje, kur mes esa
me, gyvena arabai. Gyvena 
jie nameliuose, kurie yra 
padaryti iš plytų ir purvo

K 1S ' .
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, 'Draugas" Acme pnoui

Kareiviai iš Gamp Grant ir Illinois*valsty bes rezervo milicija pastatė stovyklą iš 120 
armijos palapinių (būdelių) ant turgaus žemės prie Marion, III. nukentėjusįems nuo 
potvynio. Virš 150,000 žmonių/vidurvakario valstybėse liko be namų.

Keturių frontų 
nuostoliai

Karo departamentas, pe
reito trečiadienio vakare, 
paskelbė 332 Amerikos ka
reivių pavardes, įskaitąnt 
aštuonis chicagiečius, kurie 
dingę Azijos, Europos, vi
durio rytų ir š. Afrikos 
fronte.

Karo departamentas pa-
(molio?). Stogas yra paga- žymi, jog gauta žmia per 
mintas iš šiaudų sumaišytų tarptautinį R. Kryžių, kad
su purvu.

Augina jie truputį cibulių 
ir kitų daržovių. Turi kele
tą karvių, avių ir vištų. Au
gina labai gražius arklius. 
Sako, kad puikiausi arkliai 
čionai yra.

šis žalias žemės plotas 
yra kaip rojus. Čia galima

du chicagiečiai yra belais
viais Vokietijoje.

POTVYNIS DAR 
SIAUČIA

Didelis industrinis fabri
kas Illinois pietuose, į rytus 
nuo St. Louis, Mo., pereitą 
trečiadienį, buvo uždarytas 
dėl potvynio, atsiradusio iš 
Mississippi upės.

The Atlas Powder Com- 
pany fabrikas, prie Wolf 
Lake, III., apie 100 mailių 
nuo St. Louis, buvo privers
tas sustabdyti darbą dėl po
tvynio. The Central Illinois

X Leonardas šimutis, Jr., 
tarnaująs aviacijos korpuse, 
šiomis dienomis pakeltas ser 
žanto rangon.

X Joana Dautarienė, 4400 
So. Hermitage Avė., su duk
terim Antanina išvyko į San

Naujoji partija Meksikoje bando 
numesti nelaisvės retežius

-■ *'■ * ‘■--v
NORI, KAD BUTŲ RELIGINIS AUKLĖJIMAS PRIVA
ČIOSE MOKYKLOSE; SIEKIA ATNAUJINTI SANTY
KIUS SU VATIKANU. NORI, KAD BUTŲ GRĄŽINTOS 
N US AVINTOS NUOSAVYBĖS.

tų atnaujinti Meksikos san
tykiai su Vatikanu, kitaip 
tariant su šv. Sostu.

NU1
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Meksikoje naujoji partija, 
vadinama Partido National 
Avilacamachista, kurios kan
didatai bus pastatyti atei
nančiais rinkimais Chamber 
of Deputies, reikalauja, kad 
būtų pakeistas Meksikos 
konstitucijos trečias skyrius 
ta prasme, kad būtų leidžia
ma religinis auklėjimas pri
vačiose mokyklose.

žiemos nemačiau, žiema pa
sireiškė pas mus tuomi, kad 
lijo kiekvieną dieną šaltas 
lietus, ?•'

Dabar jau oras sausas ir
'lietaus nematysime iki kitos l^o ™du.“it pa'rtijoš^į- 

pamatyti įvairiausių spalvų žiemos. Saulė yra karšta, at8ispindl daugu-
paukščių, kurie labai gra- Į bet vėjas, kuris pučia nuo m0< Mcksikos troš.

kalnų pusės orą atgaivina
ir čionai nėra perdaug karš-

" ' . • nujoję būtų kapelionai ir bu-
Aš dabar Jau pripratau į J]

prie šilto klimato, tai neži- UŽTARIA SAVO BROLfUS 
nau kaip būtų, jeigu reikėtų SESERIS

Pranešama, jog naujos 
partijas Vardas neturi ryšių 
su prezidento Avila Cama-

Antonio, Texas, aplankyti
Public Service generating' savo sūnų kariuomenėj — 
fabrikui, prie Grand Tower, | korporalą A. Dautarą.
Iii., 25 mailės nuo Wolf ]
Lake, pereitą trečiadienį X Snsivienymo B. K. A-
grąaino potvynis. menk°j Chica«° PraSomi *'

sidėmėti, kad penktadienį, 
gegužės 28 d., šaukiamas 
Chicago apskrities susirinki
mas. Ypatingai turėtų jaus
ti pareigos dalyvauti susi
rinkime kuopų valdybos.

Malonūs vaikai sujau
dino teisėjo širdį

Felony teisme , pereitą 
trečiadienį, buvo nagrinėja
ma Joseph Mageria byla, 
kur jis buvo kaltinamas va
gystėje. Dvynukai jo sūnus 
ir duktė, ir liudininkai su
minkštino teisėjo širdį. Tei- 
sėjas Frank E. Donoghue tilc,lamg . 
paskyrė dvidešimt devynių 
metų amžiaus vyrui šešis 
mėnesius bandymo.

X Locija Daukšaitė, gyv. 
1532 So. 50 Avė., Cicero, ge
gužės 28 d. savo gimtadienio 
proga gavo sveikinimų. Jos 
mamytė yra veikli parapijos 
draugijose ir dosni geriems

Keturi kaltintojai, ku-

X Marijona Rezgis j a u 
grįžo prie kasdienių pareigų 
po dviejų savaičių atostogų 
pas savo tėvelius Indiana

žiai čiulba.
Mūsų trioboje paukščiai 

turėjo savo lizdą ir nakties 
metu sulėkė per langus ir 
sutupė į lizdą prie lubų vir
šaus. Ant rytojaus jie mus 
visus prikėlė iš miego savo 
čiulbėjimu.

Kai, aš atsibudau, manau 
kad esu namie, nes paukš
čiai taip gražiai giedojo, 
kaip mūsų kanarėlė.

Laukuose yra daug dide
lių paukščių — garnių. Šitie 
garniai, kaip seni diedai 
klampoja po laukus ir kai 
lekia išrodo kaip tinginiai 
užmigę ore. Jie medžiuose 
turi labai didelius lizdus, ir

grįžti vėl į šaltą klimatą. 
Dėl rūbų ir apsiavimo tai

mums jokių rūpesčių nėra,

anglimi yra prirašyta įvai 
riaušių paveikslų, vaizdų ir jjų labai daug yra. 
žemėlapių. Tie visi piešiniai
yra padaryti kareivių, kurie
čia gyveno tose kareivinėse 
pirmiau.

Aplinkui mūsų vietą vaiz
dai yra labai įdomūs. Vieno-

PRIPRATO PRIE 
AFRIKOS KLIMATO

Jūs man rašėte, kad pas 
jus buvo labai šalta žiema

Naujos partijos progra
moje pažymėta, kad būtų 
grąžinti namai religinėms 
bendruomenėms, iš kurių 
buvo nusavinti namai. Par
tija taip pat reikalauja, kad 
religinėms draugijoms (ąso
ti jaci joms) būtų leista įsi
gyti ir administruoti nuo
savybes dėl religinių apeigų 
ir įkurti auklėjimo, sociali
nes ir labdarybės įstaigas.

Naujoji partija nori, kad 
katalikai turėtų žmoniškes
nes .veikimo sąlygas. Meksi
koje katalikai pradeda atsi
gauti.

Vagiliai gali nustebti
Vagiliai, kurie pavogė ra

šomąją mašinėlę iŠ Chicsu 
gos viešbučio kambario, 67

Aš nežinau kaip dabar 
vaikai elgiasi namie, bet 

jeigu suplyšta tai gauname manau, kad gerai. Jūs tėve- \y Madison, turės didelį nu 
naujus.

šiemet. O aš šiemet visai ra kas veikti.

NĖRA KĄ VEIKTI SU 
PINIGAIS

Čionai nėra galima nusi
pirkti muilo arba kitokių 
dalykų vietinėse krautuvėse, 
nes tų dalykų krautuvės ne
turi. Kariuomenė duoda do
vanai muilą, cigaretus, sal
dainius ir kitus dalykus 
kiekvieną savaitę. Visi ka
reiviai gauna savo dalį. Su 
pinigais, kuriuos mums iš
moka Prancųzų valiuta, nė-

liai duokite jiems biskį pi- stebimą, kai jie pradės ra- 
nigų nueiti kartais ant “mo- gytį laiškus, kokias pasakas
vieš” arba pasiklausyti ra 
dio programos. Aš nesu na
mie, negaliu jiems duoti nė 
pinigų, nė patarimo, tai jūs 
jiems leiskite kartais pasi
linksminti. Jiems po to ge
riau seksis mokykloje.

Visiems linkiu jums svei
katos ir už jus visus aš at
menu Šv. Mišiose. Čionai be
veik kur neisi rasi katalikų 
bažnyčią ar koplyčią.

Tai visiems jums sudiev. 
Jūsų sūnus Antanas Palšis.

ar ką kitą. >
Rašomos mašinėlės dalis, 

kuri laiko popierį, eina iš 
kairės pusės į dešinę ir ma
šinėlė turi žydiškas raides,
taip pareiškė nukentėjęs, 

žinoma, jei vagiliai moka
rašyti, žydiškai, tai jiems 
nebus nustebimo.

Žuvų veislė
Gausingiausia žuvų veis

lė yra silkių veislė.

riems Mageria atsilygino už kur jie turi gra
rūbus ir brangenybes vertės žų ūkį. Sykiu buvo išvyku

si mažytė Joanne Piežaitė 
pagyventi pas savo “granpa”

$195, prašė jam pasigailė
jimo (bausmės sumažini
mo). Teisėjas, kuris stebėjo ir <<granma„ ReZgius 
minimo vyro vaikus teisme, 
pareiškė, jog jis dar nėra ' X Ona Dačiolienė, sena
matęs teisme tokių malonių West Side gyventoja ir žy- 
vaikų. Teisėjas liepė Ma- mi brolijose darbuotoja, va- 
geria grįžti į šeimos namus kar «av0 skaudžių žinia iš
ir eiti tiesiai.

Du chicagiečiai 
italų nelaisvėje

Karo departamentas pe
reitą trečiadienį paskelbė 
159 Amerikos kareivių pa
vardes, kurie yra japonų ir 
italų nelaisvėje. Du chica
giečiai buvo paimti š. Afri
koje nelaisvėn ir dabar jie 
yrą laikomi karo belaisviais 
Italijoje. Jų pavardės Wal- 
ter Jacyno ir L. Pazderski.

Suspendavo devynis 
policininkus

James P. Allman, polici
jos komisijonierius, pereitą 
trečiadienį, trim dienom su
spendavo devynis policinin
kus už tai, kad apleido sar
gybos pareigas prie Chica- 
gos upės tiltų.

Paragink užsisakyti “Drau
gu”.

Afrikos. Pranešama, kad jos 
sūnus Antanas sunkiai su
žeistas kovose.

X V. Kulikauskas, gyven. 
4344 S. Fairfield Avė., šio
mis dienomis susirgo ir, kiek 
teko girdėti, išvežtas į šv. 
Kryžiaus ligoninę. Vincas y- 
na narys mūs švietimo Ir 
kultūrinių organizacijų ir jų 
veikėjas.

X J. E. vyskupas B. J. 
Shell sekmadienį, gegužės 30 
d., 3 vai. popiet vizituos Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
šv. parapiją ir suteiks Su
tvirtinimo Sakramentą 250 
asmenų. Kleb. kun. A. Brič
ka ir visa parapija ruošias 
ganytoją kuo gražiausiai pa
sitikti.

X J. Aukškalnls, “Drau
go” agentas Gary, Ind., vyk
damas į administraciją su 
reikalais, sykiu atsivežė ir 
sūnų Juozą, kuris buvo par
vykęs atostogų iš kariuome
nės. Jaunas karys patenkin
tas kariuomenės gyvenimu 
Išrodo sveikas, kaip ridikas.
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