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2 KONVOJAI IŠPLAUKĖ IŠ GIBRALTARO
Sąjungininkų naikintuvai suskaldė 
4 ašies laivus Italijos pakrantėse

Italija pasiruošia ginti savo salas 
Viduržemio jūroje nuo invazijos

MADRIDAS, birž. 3. — 
Anot žinių iš La Linea, Gib
raltaras beveik be laivų pa
liktas.

Vakar auštant Gibraltaro 
sąsiauriu Viduržemio jūron 
į šiaurinę Afriką išplaukė 70 
prekinių laivų, kurių tarpe 
yra kariuomenės transportai 
ir tankeriai. <

Be to, pranešta, kad dar 
kitas 60 prekinių laivų, 6 
tankerių ir vieno ligoninio 
laivo konvojus išplaukė Vi
duržemio jūron.

Amerikos negrai 
lakūnai Afrikoje

SĄJUNG. VADOVYBE 
Afrikoj, birž. 3.—Afrikonat 
vyko amerikiečiai negrai la
kūnai karo tarnybai prieš 
ašį, oficialiai paskelbta.

Tunisijos kampanijos vete 
ranai skridikai atvykusius 
lakūnus mokina kovų takti
kos. Užsibaigus pamokoms 
lakūnai bus siunčiami akty- 
vion tarnybon.

t Britą prekybos laivynas 
po karo bus statomas

LONDONAS, birž. 3. — 
Karo transporto ministerijos 
parlamentarinis sekretorius 
P. J. Noel Baker parlamente 
pranešė, kad po karo britų 
prekiniai laivai bus statomi 
ir laivininkija bus iš naujo 
praplėsta.

KARO EIGA
GIBRALTARAS.—Du są 

jungininkų konvojai, išviso 
137 laivai, išplaukė Vidurže
mio jūron.

AFRIKA. — Sąjungininkų 
naikintuvai Italijos pakran
tėse sunaikino 4 ašies, lai
vus.

ATTU. — U. S. bombone
šiai atakuoja Kiška. Attų sa 
loj nukautų japonų skaičius 
padidėjo iki 1,791.

ITALIJA. — Italija tikisi 
sąjungininkų invazijos. Tad 
pasiruošia ginti salas.

KINIJA. —- Kinai sugriebė 
| savo spąstus apie 4,000 ja
ponų ties Yangtze upe.

MASKVA. — 500 vokiečię 
lėktuvų atakavo Kurską. 12?, 
lėktuvai numušta.

AUSTRALIJA. — Sąjun
gininkai | japonų bazes N. 
Gvinėjoj per 6 paras išmetė 
156 tonus bombų.

SĄJUNG. VADOVYBE ŠJ 
Afrikoj, birž. 3.—Sąjungi
ninkų naikintuvai Italijos 
pakrantėse nuskandino du 
ąšies prekinius laivus ir vie
ną tuos laivus lydėjusį tor- 
pedlaivį, o vieną ašies nai
kintuvą padegė. .

Čia aiškinama, kad dau
gumas italų karo laivų nepa
sirodo viešumoje, nes sąjun
gininkų karo laivynai jau 
vyrauja Italijos ir jos salų 
pakrantėse ir Viduržemio 
jūroje. Ten sąjungininkai 
jau visur turi atvirus sau 
kelius.

LONDONAS, birž. 3. — 
žiniomis iš neutralinių kraš
tų, Italija nujaučia, kad jai 
teks susidurti akis į akį su 
sąjungininkų invazija.

Tad sakoma, kad Mussoli- 
nio vyriausybė visomis gali- 
m'omiąjįbiemonėmis ir pas
tangomis darbuojasi įstiprin 
ti Sicilijoj ir Sardinijoj po
zicijas. Sakoma, be kitko, 
tenai organizuojami parti
zanų būriai, kurie prirengia
mi kovai su sąjungininkais, 
jei jiems pasisektų į tas sa
las įsiveržti.

Sa japonais nebus 
nė kokio kompromiso

ATLANTA, Ga., birž. 3.—
Senatorius Elbert D. Tho- 
mas kalbėjo Georgia, advoka
tų sąjungos susirinkime. Jis 
pareiškė, kad šiamdieninė ja
ponų karinė vadovybė turi 
būti sunaikinta. Tas reiškia, 
kad su Japonija bus kariau
jama iki tai visa bus atsiek
ta. Su japonais nė kokio 
kompromiso, pareiškė sena
torius.

Bet, jo nuomone, nebus 
lengva japonus suklupdyti.
Japonija laikysiu iki jos ka
riuomenė turės noro kariam- Londone spėliojama, ką ga- 
ti. Bet juk yra žinomas ja- ISt« reikSti’ 3ei vokie{iai ta
pom, kariuomenės aklas už ki 8aPJsi"M skaičių
aa.vo imperatorių aukojimą- varto3a PrieS rua’“' Nea“-

VISOKIUS DARBUS ATLIEKA

Rss^oaiBEį
“Draugud” Acine phoio

U. S. armijos jeep atvežta į Š. Afriką naudojama visokiems tikslams, čia matome kaip 
jeep traukia prikrautą geležinkelio vagoną prie Dakar vandens fronto.

Atakuojant iš oro reikia atsižvelgti 
j žmonių teises-sako Pijus XII

LONDONAS, birž. 3. — 
Iš Romos per radiją paskelb
ta: :

Kardinolų kolegija vakar 
susirinko ir Šventąjį Tėvą 
Pijų XII sveikino jo varda
dieniu. Popiežius dėkodamas 
už sveikinimus tarp kitko

500 vokiečių lėktuvą 
atakavo Kurską;
123 numušta

%
LONDONAS, birž. 3. — 

Šiandie rytą Maskva paskel
bė, kad apie 500 vokiečių 
lėktuvų vakar susimetė ata
kuoti Kurską, šią svarbiąją 
rusų bazę centraliniam fron
te.

Sovietų lakūnai smarkiai 
pasipriešino vokiečiams ir 
numušė 123 jų lėktuvus. Ru
sai 30 lėktuvų prarado. Ki
tose fronto dalyse taip pat 
nemažai vokiečių lėktuvų 
numušta.

Kariniuose sluoksnį u o s e patvirtinti.

sis. Ir neatrodo, kad japonų 
kariniai vadai galėtų pasi
sakyti, kad gana jiems karo 
ir pasiduotų, o ypač dar be
sąlyginiai.

Senatorius sako, kad Toki
jo ilgai nebus palaužiamas. 
Dėl to ir karas numatomas 
ilgas ir išlaidingas, tuo la
biau, kad Japonija yra toli 
nuo Amerikos, karo frontas 
nepaprastai atokus.

Bet Thomas yra nuomo
nės, kad ašis Europoje .tai 
greit bus suklupdyta, kaip 
bus įvykdyta invazija. Ašis 
bus suremta iš visų šonų ir 
jai nebus progos ilgai gintis.

prantama, kokiais sumeti
mais tas daroma. Pirmiau 
buvo gandų, kad vokiečiai 
šiemet nekels plataus apė
mimo atakų prieš rusus. Da
bar yra kitaip.

Pirmesniam Maskvos ko
munikate (pusiaunaktį) bu
vo pranešta, kad visam fron
te neturima nė kokių dides
nių kovų su priešu, išėmus 
vienur kitur lokalinius prie
šakinių sargybų susikirti
mus.

Apie Kubonisus sritį buvo 
pažymėta, kad ten kovos ei
na—rusai atakuoja vokiečių 
pozicijas.

kariaujančioms pusėms nu
rodė, kad jos orinėmis ata
komis visuomet atsižvelgtų į fcarcr-medžiagos'gamybą.
civilinių žmonių teises ir 
daugiau vaduotus žmonišku
mu.

Šventasis Tėvas sakė, kad 
nuo pat karo pradžios jis 
daug darbavosi ir darbuoja
si kariaujančias puses įti
kinti, kad per orines kovas 
žmonijos teisės būtų dau
giau gerbiamos. -

Popiežius pareiškia, kad 
kariaujančių pusių kariniai 
autoritetai būtinai turi atsi
žvelgti į civilinių žmonių ken 
tėjimus ir nutraukti nežmo
niškas orines atakas.

Ir senatas pripažino 
pajamų taksų bilių

WASHINGTON, birž. 3.— 
Senatas 62 balsais prieš 19 
pripažino “pay-as-you-go” 
taksų bilių ir nieko nelau
kiant pasiųsta prezidentui

šis bilius pravestas kon
greso abiejų rūmų kompro- 

’misu. 75 nuoš. taksų už 1942 
metų pajamas dovanojama 
tiems, kurie turėjo mokėti 
daugiau kaip 50 dol. Kurių 
gi taksai neprašoko 50 dol., 
tiems visiškai dovanojama.

Lakūnai atakavo 
japoną bazę Wewak

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, birž. 3. — Są
jungininkų lakūnai be per
traukos atakuoja japonų ba
zes N. Gvinėjoj, Čia paskelb
ta.

Paskutinį kartą atakuota 
Wewak bazė. Išmesta apie 
24 tonai bombų.

Japonai didins karo 
medžiagos gamybą

NEW YORK, birž. 3.—Iš 
Tokijo per radiją paskelbta, 
kad japonų vyriausybė nu
sprendusi daugiau praplėsti

Japonų premjeras Tojo 
pareiškęs, kad gamybos didi
nimas esąs gyvas reikalai, 
kadangi karo situacija yra 
nepaprastai rimta.

MT. CLEMENS, Mich. — 
Miręs H. Fordo vienatinis sū 
nūs Edsel Ford, 49 m. amž., 
paliko 200 milijonų dol. ver
tės turtų.

Italų fašistų vadai tvirtina, kad 
Italija yra pakankamai stipri
’ I .’, ?*■ / Ą’ ’ " ’ ■ ’■ - • ■

LONDONAS (ONA). —i jų netekimas kai kuriais at- 
Iš šalies žiūrint Italija atro- žvilgiais Italijai naudingas, 
do sužlugusi ir pakirsta. Bet Sako, pirmiau Italija turėjus 
fašistų partijos vadai kraš
to viduje tvirtina, kad su 
Italija nėra nieko bloga ir 
kad ji yra pakankamai stip
ri ir nelengva ją suklupdyti.

Tokios yra nuomonės fa
šistai viršininkai, kaip apie 
tai čia apturima informaci
jų iš įvairių pašalinių šalti
nių ir iš pačių laisvųjų italų, 
tai yra, nepriklausančių fa
šistų partijai. Anot jų, fa
šistų partijos daugumas na
rių prisikibę laikosi iliuzijos, 
kad fašistų partija nepalau
žiama, kad ji yra nenugali
ma ir kad jos vadai žinoję, 
ką darą, kai 1940 metais Ita
liją įtraukė karan.

Be kolonijų geriau
, Mussolinio pataikūnai biu

rokratai ypač nepaprastai 
išdidžiai atsiliepia apie savo 
partijos valdomą Italiją.
Kad ir netekus šiaurės Af
rikos jie nurodo Italijos te
ritorijų platybes. Kai kurie 
jų sako, kad Afrikos koloni-

Prezidentas su AFL ir CIO vadais 
svarstė angliakasių nedarbo klausimą

O angliakasių atstovai turėjo slaptą
mitingą su kasyklų operatoriais

WASHINGTON, birž. 3.— WASHINGTON, birž. 3.— 
Kalbama, kad prez. Roose-j Prez. Rooseveltas šiandie pa 
veltas formuluoja įsakymą, sitarimams angliakasių ne- 
J. L. Lewiso vadovauja-j darbo klausimu į, Baltuosius 
miems angliakasiams, kad Rūmus pakvietė Amerikos
jie iki ateinančio pirmadie
nio grįžtų į darbą kasyklose. 
Jei tas būtų paneigta, sako 
bus imtasi griežtosios akci
jos.

mažina 
mėsos vartojimą

WASHINGTON, birž. 3.— 
Kainų administracija paskel 
bė, kad pradėjus ateinančiu 
sekmadieniu dvidešimts .as
tuonių dienų laikotarpiui su
mažinamas jautienos vajto- 
jimas. Tas daroma paprastu 
būdu—mėsai įsigyti padau
ginami pointai.

Mėsai skirti raudonieji 
ženklai. Bet dabar šių ženklų 
vartojimas skirtas ir kitus 
kai kuriuos produktus įsigy
ti. Vadinasi, raudonieji žen
klai turi būti vartojami ki
tiems produktams, kad jų 
mažiau liktų įsigyti kiek 
mėsos.

CHUNGKING. — T i e s ralrracr jyc 
Yangtze upe kinų kariuome- ** 
nė apsupo apie 4,000 japonų.

daug rūpintis tų savo kolo
nijų gyventojų gyvenimu, jų 
likimu, pristatyti ten jiems 
daugybes gyvenimui reika
lingų daįktų. Šiandien Itali
jai tenka progos daugiau rū
pintis savimi—savo vidaus 
gyvenimu.

Kiti fašistai pareigūnai 
sako, kad sąjungininkų ren
giamai invazijai galima var
toti tik apribotą armijų di
dumą.. Italų jėgos visados 
gali suturėti negausingų ar
mijų išlaipinimą.

Naciai gerbiu italus
Dar kiti fašistai argumen

tuoja, kad Italija visiškai ne 
priklausanti nuo Vokietijos. 
Anot jų, Vokietija gerai ži
nanti, kad jei italai norėtų 
ją, Vokietiją, išduoti, galėtų 
lengvu būdu tai atlikti. Pa
krantes atidarytų sąjungi
ninkams ir iki tie atvyktų, 
italų kariuomenė viena su
laikytų vokiečių žygius. Tuo 
būdu sąjungininkai greitu

Darbo federacijos (AFL) ir 
CIO vadus. Angliakasių uni
jos prezidentas Lewis nepa
kviestas.

Prez. Roosevelto sekreto
rius Early pareiškia,, kad ka
ro darbo boardas nurodęs 
kasyklų operatoriams netu
rėti nė kokių derybų atlygi
nimo klausimu iki angliaka
siai nutrauks nedarbą.

Nepaisant to, šiandie kasy 
klų operatoriai turėjo mitin
gą su angliakasių atstovais. 
Mitinguota slapta, tik pra
nešta, kad atlyginimo klau
simas nesvarstytas. Tuo bū
du norima patenkinti karo 
darbo boardą.

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis tvirtina, kad 
karo darbo boardas, kuris 
a ngliakasiams nepripažį s t a 
didesnio atlyginimo, neturi 
teisės kištis į unijos su ope
ratoriais derybas.

Britą lakūnai atakavo

LONDONAS, birž. 3. — 
Britų lakūnai atliko ‘reidus’ 
prieš nącius Prancūzijos ir 
Olandijos pakrantėse ir pa
kraščiuose.

Vienuolika garvežių bom
bomis sukaldyta ir 10 haržų 
sunaikinta. Sukelti ir kiti na 
ciams nuostoliai.

Penki britų lėktuvai ne
grįžo.

WASHINGTON. — Karo 
sekretorius Stimson sako, 
kad iš Attu salos U. S. lakū
nai galės smogti pačiai Ja
ponijai.

laiku užimtų liniją Austrijos 
pasieniu. Tai žinodami vo
kiečiai fašistus ir gerbia ir 
nė kokių kliūčių jiems ne
stato.

Fašistuose atmainos
Savo rėžtu, fašistų režime 

vykdomos svarbios atmai
nos. Pareigūnai kilnojami iš 
vienų vietų į kitas. Artimiau 
si Mussolinio bendradarbiai 
skiriami į atsakingas vietas. 
Visomis pusėmis fašistų par
tija paramstoma ir stiprina
ma, kad ji būtų atspari ir 
galėtų kuo ilgiausia laikytis 
Italijos režimo viršūnėse.

Nėra paslaptis, kad tas 
yra vien tuščios fašistų par
tijos pastangos.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuvių Diena

Pittsburgh, Pa. — Kiek
vienas kraštas turi tautines 
ir lokales š^fentes. Kiekvie
na tauta turi didvyrius. Ir 
Pittsburgh lietuviai turi sa
vo tradicinį Šventę — Lie
tuvių Dieną.

Jau virš 20 metų kai Lie
tuvių Diena ruošiama dide
lėmis iškilmėmis. Kiekvienas 
Pittsburgh lietuvis jaučia 
pareigos joj' dalyvauti, nes 
ir tikslas kilnus — remti 
savo lietuvišką įstaigą — Šv. 
Pranciškaus vienuolyną.

Lietuvių Diena suveda vi
sus Pittsburgho lietuvius vie 
non krūvon. Džiugu, kad lie
tuviai Čia prie tokio Laipsnio 
priaugo. Tokios vienybės," 
galę niekur kitur negalima 
rasti. Pavyzdžiui, gegužės 
mėn. Lietuvių Piliečių sve
tainėj buvo card party, ku
rią visi nuoširdžiai rėmė: 
parapijos, draugystės, klū- 
bai. Gegužės 9 d. toje pačio
je svetainėj buvo “Lietuvių 
Žinių” koncertas, kurį taip
gi visi rėmė.

Pitteburgh lietuviai pri
brendo kultūros ir apšvietos 
srityse. Visi vieningai dir
ba. Toji vienybė lietuvių tar
pe duos daug gražaus vai
siaus. *

Lietuvių Diena bus liepos 
4 d. seserų Pranciškiečių ū- 
kyje. ▼ Kūli. 3. V. Skripkus

Bažnyčios Geradariai
Omaha, Nebr. — Neseniai 

mūsų mokyklos vaikučiai su
rinko gana pinigų, kad nu
pirkti dviųvėliava9 bažny
čion: Amerikos ir 6v. Tėvo. 
Pats vyskupas, H. Ryan ža
dėjo tas vėliavas pašventin
ti, kai suteiks mūsų bažny
čioje Sutvirtinimo Sakramen 
tą gegužės 30 dieną.

Graži bažnyčiai dovana

Viena moteriškė nupirko 
mūsų bažnyčiai tris kėdes, 
kurias kunigai vartoja pa
maldų metu sanktuariume. 
Kėdės jai kainavo” $100.00. 
Nors moteriškė nėra mūsų 
tautos, tačiau ji ateina į mū
sų bažnyčią, meldžiasi su 
mumis ir padeda mums ją 
pagrąžinti.

Pramoga, kad užmokėti 
už bažnyčios baltinius

SI P LOMA

L. R. Maxon, Detroit skel
bimų viršininkas, siūlomas 
OPA general manager.

Lietuvės paveikslai 
Bailės parodoje

Gegužės 17-29 dienomis 
Montross Gallery kambariu o 
se, 785 Fifth Aye., New Yor- 
ke, yra suruošta Arthur 
Schvveider grupės artistų pa
roda. Savo du paveikslus y- 
ra išstačiusi ir Natalija Ja 
siukynaitė. X.

Apaštalystės Maldos drau
gija nutarė suruošti “Pcult- 
ry Bingo” gegužės 27 dieną 
ir užmokėti už bažnyčios baL 
tinius, kuriuos jos pirko al- 
boms, altorių uždangalams 
ir kitiems dalykams. Duch- 
ene College seselės .žadėjo 
pasiūti viską dykai. Gerai, 
kad Omahoje yra gailestin
gų žmonių, dėl to ir maža 
parapijėlė gali gyvuoti ir pa
laikyti savo mokyklą. x

Mokyklos mokslo > 
metų užbaiga

Šiais metais turėsime mo
kyklos mokslo metų užbai
gą birželio 6 dieną. Keturio
lika mokinių užbaigs. Sese
lės rengia labai gražią prog
ramą su vaikučiais.

Vestuvės

ranausko iš Humphrey, Neb- 
raska. Jis dabar yra karei

vis. Jaunoji yra “beauty o- 
perator”.

Taip pat gegužės 23 d. 
apsivedė Ed. Lubauskas su 
Agnės Potach. Daug žmonių 
dalyvavo vestuvėse.

Vietinis

pastatų, bet labai apleisti 
arba visiškai sugadinti, to
dėl būtinai reikia taisyti, o 
kitus griauti ir išnaujo sta
tyti. Sunkus, bet. garbingas 
darbas, nes tiktai panašiu 
būdu bus galima nors ir ne
skaitlingai esančių katalikų 
apmirusią tikėjime dvasią at 
gaivinti.

Didelių miestų gyventojai 
mato visai kitokį vaizdą, ne
gu tie žmonės mažai žino
mose vietose. Sekmadieniais 
bažnyčios kupinos, viskas 
tvarkinga ir gražu. Gaila, 
kad ne visur taip gražiai es* 
ti. Nereikia toli keliauti. Už
tenka pasižvalgyti tiktai Il
linois valstybėje, ypatingai 
pietinėje dalyje. Kiek daug 
dvasinio skurdo čionai gali
ma užtikti sunku ir įsivaiz
duoti. Yra daugybė žmonių, 
kurie apie Dievą ir rie’os rei
kalus turi tiek supratimo, 
kiek Afrikos dykumų gyven
tojai. Yra ir lietuvių, kurie 
seniai pamiršo tikėjimą, y-
pač kasyklų miesteliuose,1

kur nėra lietuviškų parapi
jų. Putinas

DR. VAITUSil, OIT.
LIETUVIS

M metų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

elektra parodančia ma-
klaidaa. Speciali atyda at- 

į mokyklos vaikus. 
Kreives akys atttatoomea. 

VALANDOS: nuo lt ryto iki t v. 
vak. Seredomia nuo plotų, o Ne

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaiso-

TRU-ViSION OPTICAL CO. $

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lfcensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Firmini., Trečtod., Pemktod. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antru. I. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Seštadicuiais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

PR. M. WE1NE, O.D. 

DR. S. WEINE, O.D.

LIETUVIAI DAKTARAI

Vietoj sektos,

Olivet, III. — Ne mieste
lis, bet tiljfcri’-'ger’okas čal
mas, visai netoli nuo George- 
town, III. Per daug metų vei
kė Nazarienų sektos kolegi
ja. Bet toliau nebegalėjo iš
laikyti. Todėl La Salette mi
sionieriai kunigai vietą nu
pirko. Tiesa, graži ir pato
gi misionierių seminarijai 
vieta, bet La Salette kuni
gus laukia didelis ir sunkus

Gegužės 9 d. ištekėjo G. Į darbas. Yra keletas didelių 
Eorisiūtė už Itaimundo Ba-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

VISAS DARBAS 
IR MATRRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

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

vartojant

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plflhki- 
nas ir kitus
visokius auk 
ainius ' daiktus 
až PRIENA 
MIA U SIAS 
KAINAS.

Rašomas Pltfcks-

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimų vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimul 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

Turime didelį 
p a s i t inktmą 
MuzikaliŠkų lnstrumntų, Muzi
kaliŠkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JKVVELKY — VVATCHMAKER 

— MUŠK)

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

4712 South Ashland Ar.
Vtam YABM UU

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrių 15 priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUROEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARdg 4787 
Namų teL PROipect 1930

TeL YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais — 11-12.

IM DELIS InPAKDAVIMAS MUSU 
MIEŽINI AKO STARO MIZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU 

PASINAUDORJT PROGA DABAR 
KOL DAR NEIAP APDUOTI.

TŪBOS. CLARINETAI, TROM
BONAI. SAXAPHONBS, FLUTES 
bu “cases" — >86.00, >37.60,
>46.00 ir >76.00. Visi garantuoti 
lengvam' grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOI4NAI. BANJOS, 
8MU1KO8, TENOR BANJCh — 
>0.60, >8.60, >12.60 ikli >3K00.
8TRIUNINIAI BASAI — >60.00, 
>126.00 ir >160.00. BASO Ui. 
DENGALAS/— >12.00*''SMICeT 
LIAI SMUIKOMS, STKIUNlNl- 
AMS BAKAMS,-VIOLAS*IR CEL- 
LO — >1.60, >>.00, >6.00. >10.00 
ir >16.00. Striūnos dėl visų vlrt- 
minėtų instrumentų, BAS8 ir 
8NARE DRUMS—>18.60, >28.60, 
>36.00 ir >50.00. PEDAL8, HI- 
BOYS, CTMBOLfc, 1 r DKUM 
HEADS pataisėmL - jums palau
kiant. MOUTH PIECE viriams 
brass Ir “read” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
toms, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDBTEIN’8 MUBIO SHOP 
•14 MaxwcU St., Chicago

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS
PATARNAVIMAS

KREIPKITE^ PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

194 3
S U P R E M E

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE ' fY1/
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniai!
Valandos: 3 — 8 ponieC;

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas LLEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Westem Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

B—
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO *43 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

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., SešUd. 8:30 iki 9:30 vak

Halrmadienialn pagal «n«u»nmg

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— telkia —

8 YRĖS
PATARNA

VIMAS t
— kuris —

Spėriai l/uo Ja
Tame!

Nebūkit moan- 
člotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosl nuo 
patrūkima bėdos.

— S P p C I A L - 
Iškirpkite Sj skelbimą ir priduo- 

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

IŠMANKglTNLMA 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą- 

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Craator of Cuatom Appllancea for 17 yra
»• 8. STATE, ItM. tlO, 8TA. 4 i ŪK 
Daily 10 A.M. III ūj Mon., Frl. 'Tll S P.M. 

Hatarday ’TII 1, Handay 8 ta 4.

Ūla yra speciali, garsinimą bandymas Ir 
Mhua kltoae įsikrautuose. Taipgi, M» 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Ofisas ir Akinių Dirbtavė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS i

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Saugokit* jas, leisdami 
Utagsamiauotl jas mOdernMklausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
16 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurte pašaltos
Vis* aktu Įtempimu. ..

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

O PTOMKIMŠTAI
1601 So. A&hland A venai

Kampas ll-toa 
ii UAMAL MM,

OFISO VALANDOS: 
ilsu a. m. iki k;3t A n

Trečlad. Ir Mtad. •:!• a. m.
to.

Ofiso Tel.................VTRginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenoe
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiatf. ir Sekm. tik susitarius.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, OI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir, nuo 7 iki 8:30 »»1. vak: 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Ar Skauda Kojas ?

I
OUICK AEUEF WithkEW METHOO

»-r—Pads for Carus and Callasai__

J5HOES 25c ”

FOOT E-Z SHOE SHOP 
189 NO. IA SALLE ST

WOLK STLDIO
1945 West 35* Street

7Ae Tfvfcs/
(/‘A'rfaf'iafAf 1

>\ F n PHriTOGR\|’in 

WEST rOSSIRLE l’RICKS

>NF af o f r re 2m?

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiao tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. L DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 4-8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921.
Bes.: KENvrobd 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TtL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPnbllc 7868

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą’*.

TeL CANal 0267
Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p. 

6 iki 0 vaL vakare

DRAUGO PIKNIKASFOURTH OF JULY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže

BERGMAN
Galima patogiau ir greičiau nuvažiuoti į Bergman'a Grove negu į Vytauto Daržą—gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais'.

GROVE (Prie 24th St. ir Desplainest
Avė.) — No. Riverside, III.

u"1 v v—“ a — '

■ĮtLilin iiieerri



Penktadienis, birž. 4 d., 194$ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

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

KŲNĄ REIK MAITINTI

Kuomet karo metu mais
tas yra racionuojamas, tai 
šeimininkei yra gana rūpes
čio, idant šeimyną tinkamai 
išmaitinus ir sveikatą nesu
naikinus.

Nepakanka žmogui turėti 
pakankamai maisto.

Ir gerinusį maistą turint 
galima vidurius sugadinti, 
jei nežinosi keturių dalykų: 
ką valgyti, kada valgyti, 
kaip valgyti ir kiek valgyti.

Šie klausimai, ypač dabar
tiniais laikais, yra labai svar 
būs.

Ką valgyti. Visi valgiai, 
kokius tik mes esame pratę 
vartoti, yra naudingi mūsų 
kūnui. Duona, pienas, mėsa, 
kiaušiniai, pupos, bulvės, vai 
šiai, daržovės, žuvis, uogos, 
riešutai — visus tuos aug
menis mūsų viduriai suvirš
kina ir yra maistingi. Tik 
reikia žiūrėti, kad maistas 
būtų šviežias, nes šviežias 
maistas turi daugiau vita 
minų ir mažiau putrefakci- 
»nių mikrobų. Taipgi maistą 
reikia taikinti prie sezono., 
Žiemą privalome daugiau vai 
gyti mėsos, cukraus, svies
to. Vasarą reikia visai mažai 
vartoti cukraus, mėsos ir 
sviesto, o daugiausia valgy
ti daržovių ir vaisių. Duona 
ir pienas privalo bųti mūsų 
kasdieniniu maistu.

11911
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Nois

Kada valgyti. Sveikam 
žmogui/ pakanka pavalgyti 
tris sykius per dieną. Labai 
nesveikas paprotys užkan
džiauti tarpe reguliarių val
gių. Viduriai privalo turėti 
atvangą, skilvys privalo pa
silsėti. Jei į pilvą be paliau
bų vis šį-tą kimši, tai netu
rės progos pasilsėti; galop 
viduriai pavargs, nepajėgs 
tinkamai virškinti maistą ir 
gausi kokią nors vidurių li
gą. Beje, tie, kurie dažnai 
čiaumoja, gauna cukrinę li
gą. Sveikiausia tai tik pus
ryčiauti, pietauti ir vakarie
niauti, tai yra valgyti tik 
tris sykius per dieną.

Kaip valgyti. Valgyk ne
siskubindama?. Kramtyk 
kiekvieną kąsnį gerai. Pats 
svarbiausias maisto virški
nimo procesas prasideda bur 
noje kuomet maistas kram 
losi ir susimaišo su seilėmis.

Stambaus maisto šmoto skil
vis nei sumalti nei suvirš
kinti negali; stambius šmo
tus skilvys nustumia link 
žarnų, o žarnose toks šmo
tas pūva — nesivirškina ir 
dėlto susidaro gazai. Dėlto 
gaunama vidurių skausmin
gą iritaciją, vidurių užkie
tėjimą, apendicitą ir kito
kias žarnų ligas.

Turėdamas kąsnį burnoje 
negerk vandens. Tai yra la
bai nesveika, pakenkia virš
kinimui. Neplikink vidurių.
Ir neužšaldyk skilvio, nevar
tok perdaug ledų.

. Kiek valgyti. Valgyk tik 
tiek, kiek apetitas reikalau
ja. Saugokis, nepersivalgyk.
Per dideles šventes, per po
kylius, vaišėse gerosios šei
mininkės pagamina skaniai 
kvepiančių valgių. Kiti ne
atsilaiko pagundų ir visko 
su apetitui ragauja tol, kol 
pilvas išsipučia it baraba- 
nas. Ir paskui tenka sirgti...
Reikia žinoti, kad ne tiek 
nuo bado žmonių išmiršta, 
kiek nuo apsiryjimo. Ulia- 
votojai, turtuoliai, kurie 
daug skanių ir gerų valgių 
suvalgo, turi blogiausius vi
durius ir jie trumpiau gyve
na.

Be to, prie stalo bevalgant 
reikia turėti gerą ūpą. Jei 
esi supykęs, susijaudinęs, tai 
geriau nevalgyk, nes tuomet 
įkaistas neis tau į sveikatą, 
šlykščios kalbos, nešvara ir 
viskas kas gadina apetitą 
prie stalo, labai kenkia virš- ....1«»11 W • 471 Ii o 1 •
kinimui ir kenkia sveikatai.

į klausimus
Atsakymas L. A. — Braš

kėjimas per kelius, jei ne
skauda, nesudaro rimto pa
vojaus. Bet jei skauda, tai 
verčiau nueik pas daktarą.

Atsakymas O. Č. r— Rie- 
mens graužimo priežastimi 
yra perdidelis kiekis hydro- 
chlorinės rūgšties skilvyje. 
Valgomoji soda. laikinai su
stabdo riemens graužimą, 
bet ligos nepagydo. Nuola
tos gerti valgomąją sodą y- 
ra nesveika, ir net pavojin
ga. Jei riemuo labai dažnai 
kamuoja, tai nuo to galima 
gauti skilvio ulcerį. Gavus 
skilvio ulcerį, nelengva yra 
pasveikti. Privalai gydytis 
kol dar nepervėlu.

L II i
JULIUS MAROZAS

Mirė birž. 1 d., 1943 m., 9 vai. ryte, sulaukęs senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa- 

| rap. Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Teklę (po tėvais Vair 
čiunaiCė), 2 dukteris Prancišką, ir Oną, 4 sūnus Stanislovą,' 
marčią Kotriną, Kazimierą, marčią Sophie, Joną, marčią 
Martha ir Boleslovą, marčią Gertrude, 16 anūkų ir 1 proanu- 
ką, seserį Bogaminą Kolash, jos šeimą ir daug kitų gaminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Petrą ir jo 
šeimą.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. popiet, John F. Eu- 
deikio koplyyčioje, 4332 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, biri 5 d. iš koplyčios 10:00 
vai. ryot bus atlydėtas į Nekalto Prasid. flvenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.' ! 1

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnai, Marčios, Anūkai, Se
suo Ir Giminės.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS" HELP WAHTKD 
ADVERTISIHG DEPARTMENT 

127 No. Dearttorn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir <0 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 6. House 3.
13TH & CLARK STS.

SENYVAS VYRAS 
Reikalingas prie štymu valymo dar
bų maltoj dirbtuvėj. Kreipkitės J 
Valet Shop.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
__________ 5349 Sheridan Rd.___________

AUTO MEKANIKŲ
ir

PAGELBININKŲ
SVARBIAI PRAMONEI

Uždirbkit $250 į mėnesį ir suvirš. 
Taipgi gausit didelius metinius 
bonus. Gėrėkitės šeimos-vyro dar
bo valandomis. Veltui gyvasties 
apdrauda. Būkite nuolatiniai apsi
rūpinę kada Taikos sutartis bus 
pasirašyta.

Mes tikimės, kad Jums patiks mū
sų darbo sąlygos, patvarkymai Ir 
mokėjimo metodai. Mes norėtum pa
sitarti su keletą vyrų. kurie Įdomau
ja kas link pastovios vietos su vie
na iš Chtcagos senlaOblų. ir didžiau
sių automobilių pardavimo Įstaigų. 
Pašaukit ar rašykit Mr. H jorgen- 
sen.

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33rd St. 

Calumet 4300

DIE CASTERS 
REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON ’
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

PAPRASTŲ
DARBININKŲ

REIKIA

TIKTAI DEFENSE DARBAI 
Matykit Mr. Letto 

PARAGON
* DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

WOODWORKERS ,
Shaper dr Buck Shaper. Patyrę prie 
parlor rrėmų. Pastovūs darbai, gera

YARDS 0528

VYRI! ' ____~
Reikia prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Patyrimas nereikalinga. Pradinė mo
kestis 6 5c Į valandą.

EAGLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 W. Fnlton St.

ARC Welderių
Steel Helpers
Darbininkų

Svarbūs Karo Darbai 
Viršlaikis—dieną ir naktį.
Kelly-O’Leary Steel Works 

5757 W. 65th St.
Atdara kasdien—8 ryto iki 5 popiet. 

Atdara šeštadienį ir Sekmadienį 
8 ryto iki 2 popiet.

DIRBTUVES DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams, daugiau
sia sunkūs darbai. 48 vai. savai
tėje, dieną ir naktį šiftai. Įaidirbi- 
mas gabiems. Pastovūs karo dar
bai.

Kreipkitės į Personnel Ofisą
TAYLOR FORGE 
ft PIPE W0RKS 

1409 S. Cicero Avė.

WRECKING BURNERS 
- DARBININKŲ

Patyrusių Torch vyrų darbams serap 
iron yarde ir prie budinkų griovimo. 
Aukšta valandinė mokestis geriems 
vyrams. Gvarantuota mlnimum 6 
dienos J savaitę ir viršlaikis.

Pilietybė Nereikalaujama 
Drafto Stovis Nesvarbu 

Ateikft pasirengę prie darbo. 
CLONICK STEEL CO.

8375 S. ARCHER. V1OTORY 1475

Heat Treaters
VYRŲ

Su Foundrėa Ir Plieno Dirbtuvės 
patyrimu prie labai svarbių darbų.

TURI BOT PILIEČIAI
38 metų senumo ar suvirft kurie 
gali pereit sveikatos egzaminaclją. 
57(4 vai. J savaitę. 5 dienų savai
tė. Laikas ir pusė už visą darbą 
virš 40 valandų. Gera pradinė mo
kestis su algos pakėlimu.

MATYKIT MR. McINTYRE

LINDBERG
Steel Treating Co.

218 N. L&flln St

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

VYRŲ
Prie dirbtuvės darbų, i 

65c Į valandą.
. CHOCOLATE PRODUCTS CO. . 

415 W. Scott St.
(Blokas Į žiemius nuo Division ir 

Sedgwick).

VYRŲ
PRIE .SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STREET

CENTRAL STEEL
8i IFIRE CO.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis Į savaitę. $30.00 
, savaitę. Turi mokėt skaityt Ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit Į Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikta prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną Ir naktĮ šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Ttmekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5349 Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prtrodvmai pilietybės reika
linga. Atsišaukit j Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. oeth st.

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

AUTO MEKANIKŲ
BODY VYRŲ

SVARBIAI PRAMONEI
Chicagos didžiausia custom šapa 
tnri viąįos keletai AUTO MEKA
NIKŲ, FENDER ir BODY VY
RAMS gir AUTO ASSEMBLERS. 
Gera proga prie pastoviu darbų. 
Patogios darbo sąlygos. Rašykite 
ar asmeniškai atsišaukite į

CAR SERVICE, INC.
1911 Indiana Avė.

DARBININKŲ
Reikia. Aukščiausia mokestis, pasto
vūs darbai. Pašaukite Van Buren 
3110.
NATIONAL ICE & FUEL OORP. 

3920 W. Harrison

FOUNDRES PAGELBININKŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

IR GRINDERS 
T. L. ARZT FOl’NDRY CO. 

4020 W. Sehubert

nEl.l’ WANTED — MOTERYS

SKALDYKLOJ PAGELBININKIŲ.
Moterų ar merginų: patyrusių ar ne
patyrusių. Gera mokestis, geras val
gis, pastovūs darbai.

EDGEWATER HOSPITAL 
5700 N. Astiland

DIRBTUVES 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Quarry St.
(3 blokai j vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų išmokti siuvimo darbą rankomis 
ar prie mašinų.

M. BORN & CO.
1060 W. Adams

DIRBTUVES OFISAS
Kreipkitės prie Botas W. Palutsis.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

Shakers
5 dienos į savaitę.

\ Geriausia mokestis.
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
600 North Blvil. Oak Park, III. 

Austin 1900 ar Village 8000

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbu. Paty
rimas nereikalinga. Pastovūs, gera 
mokestis. Atsišaukite antram aukšte.

REDMER SONS CO. ' 
654 W. Lake St.

REIKIA MOTERŲ prie pečių ir ran
kovių rankoms skylių apsiuvinėjimo 
darbų prie vyr.ų kotų. Gera mokes
tis, pastovūs darbai. Room 901.

BUONAMICI & DEL BELLO 
19 S. Wells.

VYRAI IR MOTERYS

SHIPPING CLARK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir i^lpplng rooin. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai. , gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo. Inspektavimo ir 
pakavimo darbą. (Vienas blokas nuo 
Garfteld “L" Ir C. A. & E. R. R.). 
CHIOAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. & Adams St.. Bcllivood, IU.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis, pastovūs darbai. Dieną ir 
naktį šiftai. Puiki transportacija.

ILLINOIS FELT CO.
2501 W. 48th St.

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
DARBININKŲ

• I
DIRBTUVES DARBAI

100% KARO DARBAI 
PERGALEI

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet, 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

PRANEŠIMAS

Darbininkų
prie

ABELIŲ FOUNDRES 
IR MAINTENANCE DARBŲ

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI -.
48 Valandų Savaitėje ' 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
Paranki I. C. ir busais transportaci
ja. Employment ofisas atdaras visą 
dieną pradedant su plrmadletilu per
dėm šeštadieni taipgi visą dieną.

WHITING CORP.
157th & Lathrop Avė. 

Harvey, III.

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto paliuosuoti, reikalingi išsila
vinti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfteld "L” Ir C. A. A K. R. R.). 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St., Bellwood, III.

DARBININKŲ 
IR BUČERIŲ 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaikį.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.

THE

P. BRENNAN
COMPANY

3927 S. HALSTED ST.

VAIKINAMS IR VYRAMS 
Prie Stock ir Shipping room darbų. 
40c Į valaandą Ir viršlaikis mokant 
laiką ir pusę.

THE WARNER COMPANY
420 S. VVabash Avė.

Švarūs Dirbtuvės Darbai

. VYRAMS
38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Dieną ir 

naktį šiftai. Pradinė rata 65c Į vai. 
Atsišaukit Į Employment ofisą 8:30 
ryte iki 5 popiet, nuo Pirmadienio

perdėm Penktadienį.

CASPERS’ TIN PLATE CO.
4100 W. 42n<l PL.

MAŠINŲ

SARGAS
Dirbti altemate naktimis.

$22.00 ) savaitę.
AMERICAN FEATHER PRODUCTS 

3223 S. Shlelda

i

MERGINŲ
Lampshade darbininkių prie pareh- 
mėnt apdangalų. Patyrusių ir nepa
tyrusių. i į

CAROLINE BURKE STT’DIOS 
3903 Cottage G rovė Avė

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.0.0 Į mė
nesi. Atsišaukite Į Timekeeper’s ofi
są.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Slieriilan Rd.

PANTRY MERGINA
Locker Prižiūrėtoja ar Veiterka rei
kalinga. Patyrusi ar nepatyrusi. Ge
ra mokestis, pastovus darbas.

EDGEVVATFR GOLF CLUB 
2045 Pratt Avė.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

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

HOTEL TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Reikia. Dirbti artimoj north aidės 
hotelyje. Alga $75.00. Atsišauki
te prie Housekeeper.
~ SENECA HOTEL 

200 E. Chestnut

REIKALINGAS LTNOTIPI8TA8

"Draugo" spaustuvėje reikalingas II- 
notlplstas (secerts) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: p. P. ClklKAS. M.I.C. 

2334 So. Oaklej Are., Chicago

OPERATORIAI
> „

i Engine L&the

Torret Lathe

Milling Machlne

Boring Mili
Vertinai ir Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders
InternaI ir External

D. O. JAMES MFG CO. 

1140 W. MONROE ST.

BUS B O Y 8
Atsikreipkite | Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL

SS4S » Rd.

TOOL IR DIE MAKERS 
100% KARO DARBAI

Puikios darbo sąlygos. Dieną arba 
nakt) šiftai. Aukščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.
SUNTfYSIDE TOOL A DTE WORKS 

2222 N. Cicero Avė.

HELP WAKTED — MOTERYS

MERGINOS-----MOTERYS
Retkaltngoa išmokti Rivet gaminimo 
amatą. Patyrimas nereikalinga. Atei
tie. Getą mokestis. Puikios darbo

a lygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
okas nuo Garfteld ,JL” ir C. A. & 
E. R. R ).

CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A AAttmu St.. Rellwood, III.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų, mašinų. Darbas dieną 

ar naktimis. Gera mokestla.
REDSON-RICE CORP.

111 N. Wackcr Drlvc

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksua. Reguliaria algoa pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:80 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

REIKALINGAS ŽMOGUS, vienas ar
ba su žmona dėl mažo ūkio netoli 
Chicagos, su valgiu ir butu. šaukite 
'Draugo’’ redakcija—CANAL 8010.

PARSIDUODA

TIKRAS BARGENAS! Moderniškas 
2 fletų mūro namas parsiduoda. 
Beismentas, karšto vandens šiluma, 
garadžius, ąžuolo medžio grindys. 
Kaina tiktai $6,000. Namas tuščias. 
Atsišaukit—3439 W. 23rd STREET.

PARSIDUODA — Modemiškas 2-jų , 
aukščių mūro namas su atiku. Kaina 
tiktai $3,900. $1,000 įnešti. Atsišau
kite—1448 S. KEDVALE AVĖ.

100 - MOTERŲ -100
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Išmokit dirbtuvės darbus ir būsite 
apmokamos už tai. Geros darbo są- 
lj’gos, gera mokestis ir viršlaikis mo
kant laiką Ir pusę.

ATSINE8KIT PRIRODYMUS 
PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
Pirmad. perdėm Šeštad.

Nuo 8 rvto iki 4:30 popiet. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ.

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė., Cicero, III.

MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

100% Defenae Darbai

GENERAL FELT PRODUCTS CO. 
2301 S. Paulina St.

MERGINŲ
MOTERŲ

Vedusių ar Nevedusių.
Prie gazolino išdavimo darbų 

mūsų Service stotyse.
Pilno ar dalinio laiko darbai. 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukit asmeniškai 

Personnel Office, 2nd Floor

SEARS. ROEBUCK
& ęo. 9

4730 IRVINO PARK

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

Taupo metalą
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse namų baldų išdir- 
bystėje per metus buvo su
taupyta 285,000 tonai svar
baus metalo.

Naudoja svetimos
šalies vandenį

Calais miestas, Maine val
stybėje, turbūt, yra vienin
telis miestas pasaulyje, kurą 
naudoja vandenį svetimos 
šalies — Kanados.

Kiek kainuoja šovinio 
gamyba ' ’

Pagaminti šaudyklei šovi
nį reikia panaudoti 13 skir
tingų medžiagų ir reikia 
fabrike atlikti 106 skirtin
gas ' operacijas (veiksmus). 
Visą sudėjus krūvon (me
džiagą ir darbą) vienas šo
vinys kainuoja 3 centai.

Mirė atliekant išpažintį
Manchester, N. H. — Mrs. 

Amelia Pierog, 58 metų am
žiaus, šio miesto, krito ne
gyva St. Hedwig bažnyčioje, 
kai ji klūpojo beišpažįstant 
savo nuodėmes prieš kunigą,

' pranciškonų misijoje.

WASHINGTON. — Laivy
nas praneša, kad amerikie
čiai lakūnai atakuoja japo
nus Kiška saloje, Aleutians,

Jei kelias J Dievą tikras, 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų Ir 
neieško Dievo, nes jį tart 
savyje. (VI. Putvys).
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Minsi laikraščiai apie Kominterno
likvidavimą

KĄ RAŠO “THE PILOT”

Bostono arkidiecezijos laikraštis “The Pilot”, kurį 
globoja J. Em. kardinolas William O’Connell, praėjusią 
savaitę įdėjo vedamąjį apie Trečiojo Komunistų Inter
nacionalo likvidavimą.

Laikraštis sako, kad šit/ metų gegužės mėn. 15 d. 
yra atmintina, nes Stalinas panaikino Komintemą. Bet 
kas bus metams praėjus? Ar tik nereiks iš pačių savęs 
pasijuokti dėl naivaus entuziazmo?

SOVIETŲ RUSIJA IR KOMINTERNAS — DVYNUKAI

Pirmoje* vietoje , Stąlinas niokuomet nėra išsireiškęs, 
kad tretysis internacionalas yra atskiras nuo Sovietų 
Rusijos. “The Pilot” teisingai našo, kad nėra ir niekuor 
met nebuvo atskiras. Trečiuoju internacionalu buvo 
Sovietų Rusija. Sovietų Rusija buvo tretysis komunis
tų internacionalas. “Jie turėjo tik vieną balsą, vieną 
tiksią,, vieną sielą” — pastebi laikraštis. Bet kitiems 
kraštams, kurie protestavo dėl komunistų agentų kiši
mosi į vidaus reikalus, Kominternas buvo savotiška 
priedanga. Tai buvusi permatoma prigavystė, kuri vis 
tik nieko neprigavusi. Tačiau Stalinas jo neišsižadėjo. 
Bet ar dabar jis mano, kad Sovietų Rusija, ir tretysis 
komunistų internacionalas yra nepamainomi ir neatski
riami?

SULAUŽYTI PAŽADAI

Į tai atsakant, “The Pilot” primena Litvinovo priža
dus, duotus 1933 metais Prezidentui Rooseveltui. Ko
munistiškoji Rusija tada pažadėjo nevaryti komunis
tiškos propagandos, nesikišti į vidaus reikalus, negriau
ti Jungtinių Valstybių demokratinės santvarkos etc.

Bet gyvenimas visai ką kitą parodė.
^Komunistai, rašo “The Pilot” nieko kito neplanavo, 

apie nieką kitą nekalbėjo, kaip tik apie pagrindinį mū
sų demokratinės valdžios sistemos pakeitimą. Jie kurs
tė darbininkų streikus. Jie sabotažavo mūsų karo pas
tangas taip, kaip jie darė Prancūzijoj ir Anglijoj. Ta
da, mat, šį karą jie vadino imperialistiniu karu. Ame
rikos komunistai, tiesa, pakeitė savo toną, bet tai pa
darė ne iš priežasties Pearl Harbor įvykio, bet dėl to, 
kad Hitleris įsiveržė į Sovietų Rusiją. Tada jie mus 
dar aiškiau įtikino, kad komunistų tikrieji namai yra
— Rusija.

MASKVA JŲ IŠSIŽADĖJO — PROTESTUOKITE!

Dabar šis Kominternas yra likviduotas. Browderio, 
Amerikos komunistų vado, ir kitų Stalinas išsižadėjo. 
Bet ar jie turės pakankamai vyriškumo parodyti savo 
pasipriešinimą šiam išsižadėjimui? Ar taip bus, ar ne
— parodys ateitis.

“The Pilot” savo vedamąjį straipsnį baigia patari
mu žiūrėti, kaip šie vyrai, Browderis ir kiti, dabar elg
sis. Ar nuo dabar jie darbuosis mūsų krašto naudai ir 
tebesilaikys nusistatymo, kuris bus naudingas išimti
nai Rusijai? Ar jie ir toliau garbins tik Staliną, ar sa
vo veikimą pakreips maždaug nepriklausomu keliu?

Dabar, kai Stalinas jiems yria svetimos valstybės po- 
tentantas, kaip ir daugelis kitų, kokia, ištikrųjų, yra 
Ju opinija? Amerikos komunistų nutraukimas ryšių su 
Maskva, (paliekant Vašingtonui tuos ryšius palaikyti) 
būtų geriausias įrodymas, kad tasai divorsas yra tik
ras, kad Kominternas jau tikrai nebegyvuoja.

NEW YORK TIMES PATARIMAI

Visai panašiai dėl Kominterno likvidavimo pasisakė 
ir New York Times, vienas iš pačių įtakingiausiųjų 
dienraščiu Amerikoj.

Tame dienraštyje prieš kiek laiko buvo įdėtas Ame
rikos komunistų vado Bari Browderio laiškas, “aiški
nantis” Kominterno likvidavimo įvykį; New York Times 
redaktorius, atsakydamas į Browderio laiške išreikš
tas mintis, davė visai rimtų patarimų.

New York Times sako, kad Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Rusija šiuo tarpu yna santarvininkės. Abi val
stybės kovoja prieš Hitlerį. Todėl* jos tarp savęs savo 
santykius sutvarkys, nereikalaudamos komunistų tar
pininkavimo ar paraginimų.

KOMUNISTŲ PARTIJOS IŠNYKIMAS
PASITARNAUTŲ AMERIKAI

Anot to dienraščio, Amerikos komunistų partija bu
vo viena iš didžiausių Amerikos gyvenimo skaldymo 
priežasčių. Ji ir šiandien tebėra - svarbiausia kliūtimi 
glaudesniam Amerikos-Rusijos santykiavimui. Sąmonin
gų patriotiškų amerikiečių akyse komunistų partija ne
turi pasitikėjimo. Jos praeities darbai įrodė, jog ji nė
ra verta tokio pasitikėjimo. Amerikos komunistų par
tija lygiai kaip ir jos tėvas — Kominterrfas, kuris ta
po likviduotas, savo dienas jau atgyvena N. Y. Times 
rašo, kad Amerikos komunistų partija geriausiai pasi
tarnautų Amerikai ir Rusi jos-Amerikos santykiams, jei 
ji iš Amerikos gyvenimo išnyktų.

Bent paskutinįjį N. Y. Times editorialo paragrafą 
mes čia pacituosime originale anglų kalba, kad patys 
mūsų skaitytojai galėtu jį geriau įvertinti ir matyti, 
kaip įtakingoji Amerikos spauda atsiliepia apie Ko
minterno likvidavimą ir apie Amerikos komunistų par
tiją.

“America and Russia are allies against Hitler to- 
day and mušt remain allies after Hitler’s defeat, not 
because of ideological kinship hut for the sake of 
their bwn best nailonai interests. This alliance is 
between the Russian and American Goveraments and 
between the Russian and American people. It'needs 
no “American” Communist party as a whip or an 
intermediary. The “American” Communist party has 
been one of the greatest divisive factors in American 
life and remains today the chief»obstacle to complete 

'■ Russo-American understanding. It stands discredited 
in the eyes of patriotic Americans, and its record 
makes its professions valueless. Likę its dissolved 
parent organization, the Third International, it has 
become “obsolete,’’ and the best Service it can render 
to America and to Russo-American rehttons is to
follow the example sėt in Moscow and disappęar. ”z

Mes manome, kad, kaip “The Pilot” taip ir “N. Y. 
Times” vedamieji straipsniai yra labai aiškūs ir nerei
kalauja jokių komentarų. Ir, jei ištikrųjų Kominterno 
likvidavimas nėra tuščias farsas, tuos editorialus per
sispausdintų ir komunistiškieji laikraščiai, kad tuo pa
rodyti, jo^ jų nebevaržo nei Maskva nei Browderis.

Ašis jau braška
Jungtinių tautų pergalė Afrikoj Hitlerį vis tik labai 

stipriai pribloškė.. Seniau dar būdavo teigimų, kad šį 
pavasarį jis anksčiau pradės savo ofensyvą Rusijon, ir 
gal dar kur kitur, tačiau nacių karo mašina vis dar 
nepasijudina.

h
Mat, po laimėjimų Tunisijoj, jungtinių tautų vadai 

susirinko Vašingtonan tartis dėl tolimesnių karo žygių. 
Buvo kalbų apie invaziją Europon. Tai irgi paveikė 
ašies vadus ir privertė nesijudinti (žinoma, jei dar ga
li) ir saugoti tas pozicijas, kurias turi pasigrobę.

Vakar per Švediją gauta žinių, kad Hitleris šiemet 
nebenorįs plačiu mastu vesti karo operacijų. Esąs rei
kalas pasilsėti ir atsigriebti. Ir Rusijoj ir Afrikoj na
ciai pakėlė tiek nuostolių, kad švedų spaudos teigimui 
galima priduoti tam tikros reikšmės.

Ašis, aišku, jau subraškėjo. Tačiau nereikia manyti, 
kad jungtinių tautų pergalė ateis pigiu būdu. Karo va
dai nedaro sau tokių iliuzijų. Jie budi, seka priešo kiek
vieną judėjimą ir rengiasi užduoti jam galutiną smūgį.

Gen. Amold, vyriausias karo aviacijos vadas, aną die
ną pareiškė, kad dabar vedamas Vokietijos ir Italijos 
bombardavimas iš lėktuvų, apsaugos šimtams tūkstan
čių žmonių gyvybę ir pagreitins jungtinių tautų pergalę.
•
J.uo geriau yra paruošta ir geriau apginkluota ka

riuomenė, juo geriau kariauja ir mažiau kareivių žūva 
mūšiuose. Todėl, visi jauskime turį svarbią, tiesiog 
šventą pareigą pirkti U. S. karo bonus, kad mūsų šau
niai kariuomenei nieko nepritrūktų.

Chicagos arkidiecezija yra didžiausia Jungtinėse Val
stybėse. Ji turi 1,598,900 tikinčiųjų — katalikų, kurių 
tarpe darbuojasi 2,035 kunigai.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge”

Didieji dienraščiai ir kai 
kurie žurnalai turi specia
lius skyrius savo skaityto
jų laiškams.

Tuose skyriuose skaityto
jams duodama proga pa
reikšti savo nuomonę vienu 
ar kitu svarbesniu dienos 
klausimu.

Nekartą ir lietuviai yra 
pasinaudoję ta privilegija ir 
gynę savo tautos vardą.

Tik per mažai.
•
Kiekvienas iš mūsų, kurie 

akyliau sekame spaudą ir 
einame į talką Lietuvai iš
silaisvinti, turėtume dažniau 
rašyti laiškus laikraščiams 
ar žurnalams pabrėžiant sa
vo nusistatymą vienu ar ki
tu klausimu.

Ypač yra svarbu rašyti 
tuo reikalu, kuris šiandien 
yra pats svarbiausias kiek
vienam doram lietuviui, bū
tent — Amerikos pergalė ir 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymas.

•
Lietuviai komunistai džiau 

giasi Čekoslovakijos prezi
dento Benešo kelione į A- 
meriką. r M |f-;,

Jie džiaugiasi, nes yra įsi 
tikinę, kad Benešąs pritaria 
jų norams Lietuvos nepri-’ 
klausomybę pražudyti.

Tačiau iš jo kalbos, pa
sakytos gegužės mėn. 22 d., 
Chicagoj, apie mažųjų Eu
ropos tautų ateitį, aišku, kad 
Benešąs stovi už visų tautų 
nepriklausomybę, nedaryda
mas išimčių ir Baltijos val
stybėms.

•
Tiesa, dr. Benešąs pasisa

ko už gerus santykius su So
vietų Rusija, tačiau nieks 
negirdėjo, kad jis pasisaky
tų už Lietuvos pražudymą.

Ir lietuvių tauta siekia ge
rų santykių ir su rusais ir su 
visais kitais savo kaimynais. 
Bet ji nenori būti praryta 
nė vieno bet kurio kaimyno. 
Ji nori gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu.

Penkiadienis, blrž. 4 d., 1943

kumpai

Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Sykį mirė dievotas žmo

gus. Kai jo siela nuvyko į 
dangų ir angelo buvo įleista 
į amžinąją linksmybę, jo An
gelas Sargas pradėjo visur 
vedžioti rodydamas naujo
sios jos tėvynės visas links
mybes. Ant galo siela buvo 
įvesta į vieną kambarį, kur 
dideliai nustebusi ji pamatė 
ilgiausius stalus apkrautus 
žmonių ausimis ir liežuviais. 
Stebėdamosi siela paklausė 
savo sargo, ką tai reiškia?

— Matai, — atsakė jai 
Angelas Sargas, — čia yra 
ausys tų, kurie visados baž
nyčioje klausėsi Dievo žo
džių,, bet niekad jų nepildė. 
Todėl į dangų atėjo tiktai jų 
ausys, o jie patys atsidūrė 
pekloj. Liežuviai gi tų, ku
rie visuomet dievotai kalbė-«
jo, bet taip nesielgė. Jie ir
gi pekloj, o į dangų atėjo 
tiktai jų liežuviai.

■ Kiek tavo įsotinai metų? 
— aną dien paklausiau vie
nos mergaitės?

— Ai do no, — atsakė 
mergaitė. — Kasdien ji ei
na jaunyn. Ir jei visuomet 
taip bus, tai užmetu aš pirk
siu jos veresne seserim.

Kaip lai senovėje 
būta

Grand Rapids, Mich. Jau
nimas, pamatęs gerus lai
kus su darbais, smarkiai pra 
dėjo vestuves kelti. Neku
rtos vestuvės traukiasi vi
są savaitę. (“Ž.” 1910).

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
birželio 4 d.)

Suomija ir vokiečiai... Šuo 
mijos vyriausybė padariusi 
slaptą sutartį su Vokietija, 
pagal kurią Suomijoj bū
sianti įsteigta monarchija iš 
vokiečių dinastijos ir ka
riuomenė pavesta vokiečių 
vadams, ši slapta sutartis 
Suomijos seimui nerodoma.

•
(Iš “Draugo”, 1918 metų, 

birželio 3 d.)
Vokiečiai žudo dujomis... 

Kuone visoj Ukrainoj vals
tiečiai pakilo prieš vokie
čius. Už tai vokiečiai labai 
žiauriai baudžia valstiečius. 
Netoli Kievo suk nusius vals
tiečius išžudė nuodingomis 
dujomis.

Balšavikų spauda praneša, 
rašytojas Venclova gavęs 
maskvinį medalių “už drą
są”. Abekas, be abejojimo, 
dabar graudenasi iš raudo
nos armijos pabėgęs; šian
dien ne tik medaliais būtų 
apkarstytas, bet gal ir ge
nerolas. O Prūseika tik na
gus kremtasi, kad buvo sle- 
keris.

Taip vadinamas Gallup ap 
klausinėjimo būdas susekęs 
kad bolševikų valdžia Ame
rikoje turinti daugiau sim- 
patikų kapitalistų rateliuo
se negu darbininkų. Stebė
tis nėra ko; varnas varnui 
akies nekirs, nes kapitalis
tai ir bolševikai darbinin
kams lygiai kailį skuta.

Draugas Leonas aną die
ną gilią tiesą pasakė: “fa
šistai pradeda su komunis
tais, bet baigia demokra
tai^” Bet gili tiesa ir ši: 
“komunistai pradeda su fa
šistais broliautis, ir ba;gia 
su jais besimušdaąni.” Tas 
buvo Vokietijoje, tas atsi
tiko tarp Vokietijos ir Ru
sijos.

NAUJOS PATARLES

Rankas suglaudęs — duo
nos neatrieksi.

Betindamas ant arkliukų 
— nepraturtėsi.

Jei kurie mano tavorščių 
sumislys kitokių naujų pri- 
klodų, prašau atsiųsti. Įdė
siu į savo kampelį.

ŠIS MAINIERIS NUĖJO DIRBTI

"Drauras” Aome pboto 

Charles Hartman, 51 metų, Uniontown, Pa., priėjo prie 
streikuojančių mainierių, kurie buvo prie mainų įėjimo, ir 
jis pasakė: “tai yra mano darbas ir su Dievo pagalba aš 
einu dirbti.” Nė vienas iš streikuojančių to darbininko 
hesulaikė, ir kiti 5 darbininkai dirbo 7 valandų pamainą. 
H&rtmano duktė, Beatriče, peržiūri tėvo užkandžių įrankį,
jo sūnus yra oro jėgose Afrikoje.
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Valdžia padeda šeimoms vyrų 
tarnyboje

Kiek federalė valdž a ga- kus, bus išskaityta $5 dau- 
lės pagelbėti toms šeimoms, giau. Valdžia irgi padeda 
kurių tėvai bus paimti tar- Ciass B asmenims, bet iki
nybon greitu laiku, darosi 
labai svarbus klausimas 
tūkstančiams šeimų.

nustatytos sumos. Karinin
kai ir vyrai aukščiau ketu
rių žemiausių laipsnių irgi

Vien tiktai katiuomenėje gali išskaityti iš algos pa- 
šiandien yra 3,238,000 vyrų,1 galbai šeimų be jokių įrody- 
kurių 6,000,000 užlaikomų mų, bet šiuo atžvilgiu val- 
asmenų gauna ček.us kiek- džia nieko neprideda. Čekiai 
vieną mėnesį pagal “depexid- bus siunčiami, ar vyrai bus 
ency allotmeni” (užlaiky- tarnyboje, ar d.ngę kovoje, 
mui dalis) ir “pay allot- ar belaisviai arba internuo- 
ment” (alg03 dalis) pasky- ti.
rimą. Kiekv ena s metais! Kaip tik vyras esti priim- 

d augia u negu 2 bi jonai du tas tarnybon, jis gali prašy- 
lerių yia ta p išmokama, ti “alowance” arba “allot- 
Užlaikomi asmenys vyrų lai- ment” savo šeimoms ir jo 
vyne, marynų korpuse fr pa- užlaikomiems asmenims. Ge- 
kraščių sargyboj irgi gauna riau, jeigu prašymą? būna 
pagalbos.

Dėl

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

VĖL LOŠIA KORTOMIS

“t) raugas” Acme photo

Tušti vežimai (karai) laukia reikalingo anglio. šie mainieriai, iš Coverdale Mine No. 
8, Castle Shannon Coal Compjny, netoli Pi t tsburgh, Pa., lošia kortomis. Naujas krizis 

. grasina užtemdyti kraštą ir nutraukti berei kalingus važinėjimus ir galimas dalykas-
pa uotu pa .ų vyrų. šeimų kad autoritetai gali imtis priemonių atidaryti mainas.

- . . , ! nariai patys gali tą atlikti,paėmimo tarnybon ros *<

Milijonas cigarečių kariams dykai
Normalus pikelis — 20 dainos yra rezultatas tu 

cigarečių nemokamai 50,000 balsavimų, 
vyrų duodama kiekvieną sa Parašytos dainas yra šios: 
vaitę — kas sudaro vieną “Suy Auchors”; “Rud 
milijoną eiga re č ų per si- Tauks Ron”; “Look Out Be- 
vaitę Pergalei (for Victory) low”; “The F.ght Quarter- 
— tai yra Chesterfield’s master Corps”; “The Men 
džiuginantis pransš mas of the Meichant Marines“; 
mūsų ko vejantiems vyrams “Man to Man“ “In Navy 
fronte. Blue” ir ‘Ha.l to the

Su karišku šūkiu “Tai yra ^orPs .•. 
pergalės garsai vyrams cio- dygiai taip pa tyra popu- 
nai ir pergalės dūmai vy- iari Harry J-mes duo.uė, 
rams užsienyje,” Liggett & vyrams ginkluotose jėgse 
Meyers Tabako kompanija su naktiniais pe.siaty- 
šį pranešimą du;da penkias m3!?’ užvardintais “Ches- 
naktis savaitė e, • per regu- terfield s Spec.al.
1 anų Fred War ng (“Ple- Nuo to laiko kai sunku 
asure Time”) “Linksmumo &auH Harry James rekordų, 
Laikas” radio transliaciją J*sai. SroJa ‘Chesterfield’s 
(nuo pirmadienio iki penk- Special" kiekvieną naktį, 
tadiemo per Tautinį nuo kyns transliuojamas ir pa
krauto ligi kranto radio siekia mūsų vyrus ir toli- 
stočių tinsią)—ir taip pat miausiose vietose, 
tris kartus savaitėje Harry, Tūkstančiai tarnybos vy- 
James programoje (antra- TU visoje šalyje susijaudi- 
dieniais, trečiadieniais ir „na. k ekvienu kartu ka p tik 
ketvirtadieniais, p?r Gobim- . išgirsta mag.šką tromphetą 

j bia nuo kranto ligi kranto pranešantį, kad bus girdi-

vis didesnio skaič.aus vedu
sių vyrų, nes nėra pakanka
mai nevedusių, užlaikymui 
šeimų skaičius kils dar auk
ščiau. ,U .-,JL

Kurie gali prašyti val
džios pagalbos pagal dabar
tinę teisę, yra tūli šeimos 
nariai vyrų, kurie randasi 
keturiuose, žemesniuose laip
sniuose kariuomenėj, laivy
ne, marynų korpuse ir pa 
kraščių sargyboj. Paskyri
mai sudaromi iš išskaitymų 
iš kareivio algo3 ir dalinai 
iš valdžios fondų. Žmonos ir 
vaikai įeina į taip vadinamą 
Ciass A kategoriją. Jos gau- kams. 
na čekius be jokių įrodymų.
Ciass B, į kurią įeina tėvai, 
tėvukai, broliai ir seserys, 
turi įrodyti, kad jiem3 pa
galba reikalinga.

Štai, pavyzdys. Žmona ka- 
ręivio, kur.ai reikalinga pa-

arba per agentą. Po mėnesio 
prasideda išskaitymai, o ga
le mėnesio siunčiami čekiai.

Asmenys, kurie randa, London. — Metiniam Kat.| Federacijos valdybon se
kai vyrui įstojus į tarnybą' Federacijos Tarybos posėdy kantiems darbo metams iš- 
j.ems pagalba reikalinga,1 dalyvavo: Šv. Kazimiero pa h rinkta.: pirmininkas Kazys

Ką veikia lietuviai Anglijoj
stočių tinklą).

Siuntimas savaitė po sa
vaitės milijono Chesterfield 
cigarečių 50,000 kovojančių 
vyrų, užsienio bazėse, kur

mas Harry James.

jeigu tai žmona ir vaikai, 
gali gauti išskaitymus be
vyro sutikimo. K.t.ems šėi- klūbo, Lietuvai Gelbėti Fon- 
mos nariams reikalingas su-Į do dr-jos, Šv. Vincento dr- 

tikimas. Dėl identifikacijos
asmens skirt.ngos šakos tar-

rapijos draugijos valdyba, i Valaitis, sekretorius Petras 
Vienybė?, šv. Or.-os, Socialio' Bulaitis ir kasininkas Alek

sandras Rudzevičius. Reika
le jie atstovaus visas Lon-

“Rūtos” draugija nepareiš
kė gyvybės, nes josios na
riai toli išsisklaidę, o socia
lius parengimus šiuo tarpui rūkalų sunkų yra gauti, ir 
atlieka kitos organizacijos. |kur pristatymas nėra leng- 

I vas, yra milžiniškas rezulta- 
Parapijos pirmininkas at- |tas, publikos susidomėjimo 

kreipė susirinkusiųjų dėme- jChesterfield’s radio įvyks-

XXX

nybos reikalauja skirtingų 
dokumentų. Kariuomenė rei-

jos atstovai.

Pasidžia u g t a nuveiktai
siais per pereitus metus dar
bais. Prie tos progos LGF

kalauja vedybų metrikų ar- j dr-jos kasininkas pranešė, 
ba afideivitų iš kunigų arba ' jOg Lietuvos Nepriklausomy- 
magistratų. Kopijos gimimo bes 25 metų sukaktuvių šve-
metrikų reikalingas vai-

Laivyne, marynų korpuse 
ir pakraščių sargyboje ve
dybų ir gimimų metrikos ne 
reikalingos.

Visos tarnybos šakes rei
kalauja prisaikd.ntų afidei
vitų, kurie įrodo, kad tie,

gaiba. Ji gali gauti $50 per kurie patiekia apl.kaciją pa- 
mėnesį: $22 iš vyro algos ir Raibai, tikrai jos reikalingi, 
$28 iš valdžios. Jeigu turi'jeigu prašymai yra nuo

ntė pkvyko geriausiai: ap
mokėta telegramų išlaidos ir 
dar liko pelno.

vaikų, ji gali gau.i $12 už 
vyriausią ir $10 už kiekvie
ną kitą. Panašus pitvarky-

Class B asmenų, tėvų, tėvu
kų, brolių arba seserų.

Clas3 B asmenys, užlaiko
mas yra ir atsiskyrusiai mi vyro tarnyboje, kuris yra 
žmonai, kuri gali gauti iki Į viename iš keturių žemiau- 
$50 per mėnesį, bet ne dau-;sių laipsnių, paduodami pra-

ti į Army Office of Depend- 
ency Benefits, 213 Wąsh- 
ington St., Newark, N. J.

Užlaikomieji asmenys vy
rų laivyne, marynų korpuse 
arba pakraščių sargyboje 
gali kreiptis ne speciale for
mos blanka, b3t paprastu 
laišku. Laivynui laiškai turi 
būti siunčiami Bureau of 
Navai Personnel, Washing- 
ton, D. C.; Marynų Korpu
sui — Adjutant & Inspect-

si i mūsų karių fotomonta-| ta^> Fpj^Ztų u tr 
žą — jų atvaizdų rinkinį ir mėn., Fred Waring ištisą 15 

dano lietuvių draugijas ir viešą jų pagerbimą mūsų minučių yra pašventęs tran-
kur reikės kalbės jų vardu, bažnyčioje. Nei viena para- iSliacijai Pergalės Gar

sams” (Victory Tunes),Tų gi reikalų atsiranda daž- pija to neturi. Ir kiekviena grodama3 ir /ainuodam;’B
nai visai nelauktai ir neti
kėtai, tai vieniems tai ki
tiems puolant Lietuvą, ar 
lietuvių tautą ir mūsų dar 
buotę.

Apgailėta, kad karo eiga 
neleidžia, sušaukti visų D. 
Britanijos liet. draugijų sei
mo Londonan, kaip tai buvo 
nutarta per pirmąjį seimą 
Glasgove, ir todėl skaitoma, 
jog D, Britanijos Lietuvių 
Tarybai toliau vadovauja, tie 
patys pirmojo seimo rinkti 
žmonės: pirm. Petras Bulai
tis, sekr. Jonas Liudžlas ir 
kasininkė Ona Liudžiuvienė.

Pageidauta, kad Vienybės 

draugija pagausėtų nariais, 
įtraukiant visus neišėjusiu? 
karan jaunuolius, šv. Vin- 
ęentro draugija turi keletą

or s Office Headųu&rters, gįiįngų kasoje, kuriuos su-

motina, ar namiškiai, atėję parinktas dainas mūsų vy- 
bažnyčion, randa savo bran- rų karo kempėse, ir dedi- 
giųjų atvaizdus. Prisiniinę duodamas kiekvieną progra- 
juos, karščiau už juos pasi- kemp.ų arba

meldžia. Sunku buvo juos
surinkti ir ne viri surinkti. jos5karško3 dain-8 buvo 
Bet padarytasis darbas yra parašytos ir išpi dytos Fred 
nemažas. - jAiVaring. šiais metais 110 į-j

vairių kempių balsavo ką jie ! 
Tėvynės reikalus Federa- j norėtų girdė, i grojant ir 

cij-os Taryboje prisiminę, nu-| dainuojant ir parinktos 
tarta pasiūlyti visoms lietu
vių kolonijoms ir Lietuvos 
Atstovybei padaryti žygių, 
kad D, Britanijos katalikų 

, bažnyčiose būtų paskelbta 
Lietuvos Diena, kad bendro
mis maldomis prašyti V.
Dievą teikti nepaprastos glo 
bos mūsų tėvų žemei, o iš 
gautų aukų Lietuvos parei
gūnai, ar jos draugai parem
tų suvargusį kraštą.

giau, negu paskirta jos už- šymą turi išpildyti blanką Į Marine Corps, Wash’.ngton, tarta prie progos padalinti
»_2i_____1 41 KOC TA ra . __ n_________ .1___ I r _ r 8 Plaikymui. jWAGO form 525. Blanką

Vyrams, kurie turi C.’as3 galima gauti iš armijos sto-
A ir Ciass B šeimas narius, čių arba Raudonojo Kry- 
tai yra tėvus, žmoną ir vai- žiaus. Išpildžius reikia siųs-

D. C.; Pakraščių Sargybos vargingesniems ligoniams. PLATINKITE
— Chief of Military Morale __________________ _ _____________________
Division, U. S. Coast Guard,
Washington, D. C. —OWI.

‘DRAUGĄ“

HEALTHY, VVEALTHY AND W1SE!
(Boys and /MEN 

MAY VVET THEIQ 
haiR IN COLO 
M/ATER AS OFTEN 

- AS TMEV
PROV1DEO TMAT 
THEV QU© IT 
THOROVGHUV' 

DRV AFTER 
AND 31V B 
IT A BRISK 
CuRCJYING 
WtTH TWH 

BRUSM ///

DARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WH FC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

lRGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago,.Ill.

Telefonas — GROvehill 2242

Never ūse \nater
EXTlNGUlSI-t BURNING 
GASOLINE.. IT >NIUL 
THE ARE . MSC A 
ektinguvsher oc 
SMOTHER THE Fl 

WtTH SAND OR EAI

//

(Jžlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARĖS 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. Draperles, Grindų Paklnjlmus. z 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.; YARDS 4778
------------------------------------ ----------

DOCTOR’S AKAlinb LIQUIL
GREIT SUCCCSS FOR .

SKIN TROUBLES
l!y ca

a
(•xternal!y caused)
W M

' • PRAISED
FROM 

COAST 
TO

COAST!
No raatter what you’ve tried without 
success for unsightly surface piro pica, 
blemishes and sirailar skin irritations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liuunl Žemo—-which ųuickly relieves 
itehing soreness and atarta right in to 
help natūra promote FAST healing. 
30 years continuoua success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effoe- 
tive ingredients help YOUR akin. 
Also ointment form. Severe casea 
may need Extra Strength Žemo.

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieki 

g tavo tėvynė.

Atyda Lietuviams!

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, Laikrodėlių, 

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa

sirinkimui. Už cash ir lengvais išmokėjimais.
Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 

gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

JOSEPH F. SUDRIK, Incorporated
FURNITURE KRAUTUVE

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymfis Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvės 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, B-tą valandą 
WHFC 1450-K Kotvtrtadenio vakare, 7-tą valandą.
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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. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienč, raštininkė; N. Širvinskas, finansų rašti
ninkas.

SKRIDIKE VIENUOLE
F

|W

Padėka

Didžiajai labdarių 
dienai praėjus
Rinkliava kapinėse

Deconation Day Labdarių 
Sąjungai yra didelio darbo 
diena. Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet są jungti 
darė rinkliavą senelių prieg
laudai Šv. Kazimiero kapi
nėse. Toje rinkliavoje darba-

fcus, sąjungos iždininkas. 
Daug darbavosi ir kun. St. 
Adominas, Šv. Kryžiaus vi
karas, nekalbant jau apie A. 
Valančių, K. Yodelį, širvins- 
kus, M. Sudeikienę, B. Cicė- 
nienę, Jasparienę, Pr. Vai
čekauską, A. Mickeliūną, J. 
Dimšą, St. Cibulskį, Gudie
nę, Bacevičių ir daug, daug 
kitų, kurių vardus sunku f ia 
būtų ir suminėti. Teatlygina

-

vosi visa eilė darbščių mo-'jiema Aukščiausias už nuo- 
terų ir mergaičių, kurios su-,širdų pasidarbavimą savo 
rinko netoli devynis šimtus artimui. '
dolerių. Rinkliavos privcrigi-
mas, rinkėjų sumobiližavi
mas nėra lengvas dalykas. 
Nelengvas yra ir rinkėjų 
darbas.

Už tat visi. kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie rink
liavos pasisekimo, pelno Lab 
darių Sąjungos centro val-

Šio uolaus pasidarbavimo 
vaisiai, be abejonės, bus 
stambūs. Dar tenka pažymė
ti ir tą, kad labdarių tarpe 
pikniko metu vikriai sukinė
josi ir p. Meigan, geras lie
tuvių bičiulis.

Gamta irgi atėjo į pagal-
dybos nuoširdžiausią pade-, bą — visą didžiojo Labda- 
ką ir giliausią jvert nimą tų. rių Sąjungos darbo dieną o- 
kurie tomis aukomis naudo- ras buvo kuo gražiausias, 
sis — lietuviai seneliai, ku
rie mūsų prieglaudoje bus 
priglausti.

Sėkmingas piknikas

Šie karo metai ne pik
nikų metai. Karo gamybos 
darbininkai ir per šventes 
dirba. Daug jų ir norėdami 
negalėjo atvykti į praėjus; 
pirmadienį buvusį labdarių 
pikniką Vytauto darže Ta
čiau daugelio jų šeimų na
riai atvyko. Ir tiek į pikni
ką suvažiavo, kad veik ne
mažesnė žmonių minia susi
darė, kaip ir kitais metais.

Teko pastebėti, kad žmo
nės, žinodami, jog pikniko 
pelnas eina senelių prieglau
dai, nesigailėjo paremti pra
mogas, praleisti pinigų prie 
baro, restorane, standų ir 
visur kitur. Kuopų suorga
nizuotieji uolūs ir apsukrūs 
darbininkai laikais nespėda
vo publikos reikalavimų, iš
pildyti. Tikrai buvo smagu 
žiūrėti, kad vieni dideliu pa
siaukojimu dirba gražiam 
labdarybės tikslui, kiti ne
sigaili jų sunkų darbą pa
remti. Dėl to ir susidarė la
bai gera kooperavimo nuo
taika, kuri yra geriausiu už
tikrinimu, kad senelių prieg
laudos namas netrukus bus 
galima užbaigti.

Piknike tikrai sunkiai dar 
bavosi visoB kuopos ir viai 
centro valdyba, kurios vy
riausiu vadu, patarėju ir 
akstintoju buvo kun. A. Lin-

Lbd.

Sesuo Mary Aųuinas, pranciškonė, turi studentės pi- 
lot leidimą. (Manoma, kad tai yra vienintelė vienuolė, 
kuri yra lakūnė. Ji rankose turi lėktuvo modelį. Ji mo
kosi aerodynamics katalikų universitete. Jos troškimas 
skrajoti su ambulansinri lėktuvu fronte.

CHICAGOJE !R APYLINKĖSE
Uteniškių klubas

Town of Lake. — šv. Ce
cilijos ir choro vado, Vlado 
Daukšos, vardu tariu širdin
gą ačiū visiems, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie va
karo gegužės 23 d., kai bu
vo atvaidinta komedija 
“Trys Mylimos”. Ypatingai 
ačiū artistams: Sofijai Jur- 
gaitei, Baliui Armoškai, Juo
zui Norkui ir jo žmonai O- 
nai. Visi prijuokino atsilan
kiusius.

Čia noriu priminti, kad 
Sofija J.urgaitė, dainininkė 
ir artistė, gerai atliko savo 
rolę, kaip ir neseniai vaidin
toje operetėje “Lietuvaitė”. 
Balys Armoška, “Margučio” 
Baltramiejus, yra žinomas 
komikas (kažin ką jam Ce
cilija pasakys, kaip sužinos, 
kad jis tris mylimas turė
jo). Juozas Norkus, mūsų 
choro narys, geras daininin
kas ir parapijos trastisas ir 
jo žmona Ona, veikli drau
gijose, tik retai pasirodo su 
savo talentais, kurių turi 
apsčiai. Ona yra narė ir so
listė mūsų moterų choro, daž 
nai su savo vyra, Juozu, pa
dainuoja juokingų dainų dr-

Katharine Cornell,first ladyof the theatre, mokės her movie debut 
— the mos t famous įn the history of the movies. Playing herself in 
Sol Lesser’s United Artiets picture, “Stoge Door Conteen,” she 
oppears in on impromptu scene from “Romeo and Juliet" uiith 
įj>n McCallister. / ' .

vai. šv. Mišias gieda solo baž vanojo aplodismentais. Bu- 
nyčioje. Dainavo gražiai ir vo girdėti, kad veikalas la-
choras. Noriu tarti ačiū ir 
sufleriams: Sofijai Bartkai-

bai patiko ir kad neužilgo 
vėl ką panašaus surengtu-

tei ir Bruno Gediminui. So- ’ mėm. Gaila, kad dabar to- 
fija yra choro narė, o Gedi- kie sunkūs laikai. Dėdė Sa- 
minas yra veiklus veikėjas rna3 ^ri pirmenybę ir to-4 
lietuvių tarpe; visiems, ku- dS1 gana sunku gauti

A. a. Uršulė Aukš- 
kalnienė

Praėjus i s Labdarių Sąjun
gos centro susirinkimas, rink 
liava Šv. Kazimiero kapinė
se ir piknikas Vytauto dar
že pasigedo uolios darbinin
kės, didelės labdarės, amži
nos sąjungos narės a. a. Ur
šulės Aukškalnienės-Freiti- 
kienės.

Ši geroji, darbščioji lietu
vaitė, nuoširdžiausia Labda
rių Sąjungos 4 kuopos, Die
vo Apvaizdos parap., veikė
ja mirė prieš keletą savai
čių.

Velionies pasigenda ne tik 
4-toji kuopa, bet ir centras, 
nes ji dirbo daug, nuolat ii 
nuoširdžiai, neatsižvelgdama 
į savo sveikatą. Prie Labda
rių Sąjungos priklausė nuo 
pat jos susiorganizavimo. 
Nebuvo nė vieno reikalo ar 
darbo mūsų sąjungoje, prie

Jau keletą kartų buvo ra
šyta apie Uteniškių klubą, 
bet daugelis, gal, nepatėmi- 
jo, ar šiaip nekreipė dėme
sio. Taigi noriu nors trum
pai pabrėžti, kad Uteniškių 
klubas suorganizuotas prieš 
keturis mėnesius su penkiais 
nariais. Dabar gi turime 60 
pilnai užsimokėjusių narių.

Prie išauginimo šio klubo 
daugiausia prisidėjo Bill Pu
trimas prirašydamas skait
lingą būrį narių, o taipgi 
moralę pagalbą davė Bara- 
šiūtė, Graną, Liulevičius ir 
daug kitų veteranų.

Uršulė Aukškalnienė užsipel 
nė, kad mes jos neužmirštu
me, kad jos atmintį pagerb
tume. Lbd.

Paliegęs lietuvis 
atsišaukia

Žemiau pasirašęs prašau 
geraširdžių lietuvių sušelpti 
mane knygomis. Gal kas tu
rite atliekamą maldaknygę.

Taigi Uteniškiai, kurie no
rite pasimatyti su savo kai
mynais, atsilankykite birže-1 ”7."

o j o or, _ • a. tt _ ' gtJU parengimuose.
Įspūdingai dainavo mūsųlio 6 d., 2:30 vai. popiet, Ven- 

geliausko svetainėn, 4500 S 
Talman Avė. Užtikrinu, kad 
čia rasite savo kaimyną, ai 
kaimynę. Be to, bus svarbus 
susirinkimas ir išrinkta pa
stovi valdyba, taip pat nu
tarta, kur ir kada bus pir
mas Uteniškių piknikas.

J. Liulevičius

PRANEŠIMAI
Brighton Park. — Drau

gystė Saldžiausios Širdies V. 
J. No. 1 susirinkimas įvyks 
nedėlioj, birželio 6 d., 2 vai. 
popiet, parapijos mokyklos 
kambary. Visi nariai malo
nėkite laiku susirinkti, nes
turime daug ką aptarti....

Valdyba

vedusių moterų bažnytinis 
choras.

Solo dainavo Natalija ša- 
tūnienė, kuri dažnai per 12

rie pagelbėjo sustatyti sce
ną ir kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo; tikietų komisijai 
ir tiems, kurie dirbo už ba
ro; klebonui kun. Linkui už 
paskolinimą reikalingų sce
nai daiktų; visiems atsilan
kiusiems, kurie programos 
dalyvius taip gausiai apdo-

vaidinimui. Tačiau rudenį 
vėl bandysime vėl ką naujo 
scenoj parodyti. Elzbieta

-Z?

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardai/ ir_ 

adresas

Lletuvlftkas
Žydukas

nes jos mūsų prieglaudoj rei Į 
kurio ji būtų neprisidėjusi ,kalingos. Prašau ir kitokių I 
ir auka ir darbu. Tai buvo pasiskaitymo knygų man pri
lietuvaitė, katalikė ir labda
rė pilniausia ta žodžio pras
me. • »

Pasigenda velionės ir ki
tos organizacijos, inimant ir 
parapiją. Ji prie kiekvienos 
katalikiškos draugijos pri
klausė, kiekvieną gerą lietu
višką katalikišką darbą* ir 
rėmė ir pati dirbo. Savo uo
lumu ir nuoširdumu a. a.

siųsti, nes be jų yra ilgu. 
Būsiu dėkingas ir už gera
darius melsiuos.

Aš esu paliegęs, suparall- 
žuotom kojom. Jau nuo 1925 
metų negaliu vaikščioti. Esu 
prieglaudos name.

John Shlslosky,
Little Sisters of the Poor,
Dekalb and Bushwick Av.,
Brooklyn, N. Y.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
8TATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOdIMCIO RATOm.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami tr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai temoka
mi ant pareikalavimo. _________ ____
SENIAUSIA IB tYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA 

— M Metai Sekmlage Patarnavimo t —

KEISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
U CALOMEI tlll Jo*. M. Monrio, Sooy. KM 80. HALSTED ST.

j
_____L • l ■

Acid Indigestion
Relieved in S minutes or 
double your money baclc

When eicess stomach acid causes painful, suffocat- 
ing gas, sour stomach and heartburn, doctors usually 
prescribe the fastest-acting mediclnes knowu for 
■ymptoraatic rellef—medicinos likę thoee in Bell-ans 
Tablets. No lazatlie. Bell-ans brings corafort in a 
JilTy or double your money back on return of bottle 
to us. at all druggisU.

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS
PATAISYS JŪSŲ BATUS BE 

KUPONŲ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui.
Moderniškos Mašinos.

PAUL'S SHOE REPArR SHOP
3318 South Halsted Street

%

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS *054

t?

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms!
Suknelių Prieinamomis

Kainomis !
’ *

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ,
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

iJihal geros riiiles moterų kailiniai, ka liukais papuoštais arba 
clotli kotai parsiduoda nužemintomis* kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W.47th Street Tai. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Neclar
BEERS

■» - „ -.v,. , ' ' • ' «
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

J-
TN fl P fl R YrB o*r**uslB" Laikas Pirkti Pirmo* Rflftles 

Namų Materijnlą Ui Dar Žemomis Kainomis 1

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką Ir aukštą rflšj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vtfikų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMA8 IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
’ VALANDOS: 9skma4lenlala nuo I vai. ryto Iki lt vai. platu. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki l:>0 valandos popiet

!A’

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 

R,lauk, paduokite Roose- 
velt Furnlture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. D1-, 
delis paslrlh 
kinta* visokių 
spalvų apdan. 
galų.

2-jų >1 
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

ai* WBST BOMEVU.T BOAD
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i X Chicagoje gauta laiš
kas, kuriame pranešama, kad 
A. Jusaitienė-Markevičiūtė iš 
Šunskų, Mariampolės apskr., 
ir Jonas Kelertas iš Kalva-- 
rijos yra gyvi ir gyvena iš
trėmime Novosibirsko apy
gardoje.

X Kazys Gervilis, savinin 
kas drabužių valymo ir pro- 
sijimo įmonės adresu 2614 
W. 71 St., šiomis dienomis 
staiga susirgo: paralyžius iš 
tiko vieną pusę kūno. Nu 
vežtas į Cook County ligoni
nę. Jis yra Gimimo Panelės 
Šv. parapijos choro narys, o 
ankstyvesnėse dienose daug

X “ Draugo ” piknikas lie
pos 4 d. bus Bergman’s dar
že. Kai mažai buvo automo
bilių, šis daržas buvo labai 
populeius. Dabar, kai auto
mobilių daug yra, bet gazo
linas suvaržytas, visi ir be 
automobilio galės tą daržą 
pasiekti, būtent Cermak Rd. 
gatvėkariais iki Western E- 
lectric, o paskui La Grange j veikė L. Vyčių organizacijoj, 
gatvėkariais iki daržo. ; vienu metu buvo centro sek-

X 8. Šimulis, žinomas Chi-' retortom, taip pat buvo na-
cago jaunimo veikėjas, Lab
darių Są-gos piknike, gegu
žės 31 d., pardJavė 10 K of

rys-veikėjas L. Vyčių Chic. 
a,pskr. choro.

ARD XXIV seimo 
protokolas

(Tęsinys)

Amžini nariui

Seime gauta šie amžini na 
riai: Eva Šapalienė iš 2-ro 
skyr. $100.00; A. ir M. Pa- 
kelčiai iš 6 skyr. $100.00; J. 
ir A. Armonai iš 6 skyr. $50; 
B. Kodienė iš 6 skyr. $50.00; 
M. ir T. Pilipavičiai iš 8-to 
skyr. $100.00; Ant. ir Mary 
Rudis iš 8 skyr. $100.00; J. 
Kazanauskas iš 8 skyr. $50;
M. Kolesinskienė iš 8 skyr. 
$30.00; N. N. iš 9 skyr. $100;
N. N. iš 9 skyr. $50.00; P. ir 
P. Danušai iš 21 skyr., Ind. 
Harbor, Ind. $100.00; T. ir
O. Mosteikai iš 21 skyr., Ind.

kai, O. šrupšienė, E. Brau- 
nienė, U. Gudienė, S. Miclė- 
nienė, B. Daunienė, A. Mi
neikienė,* O. Rudokienė, U. 
Keršulienė, L. šeputienė, A. 
Žiogienė, O. Rašinskienė, U. 
Nagevičienė, L. šimutis.

Po 1.00: O. Budrikienė, A. 
Poškienė, O. Peredna, S. Mik 
šienė, O. Sinkevičienė, O. šlu 
žienė, B. Kapočienė, T. Kil
kit, J. Kilkis, E. Zaleckis, A. 
Stanislovaitienė, O. Šakūnie- 
nė, J. Ogentienė, M. Lauri- 
naitė, E. Balčiūnienė, E. Ur
bonienė, U. Butkevičienė, E. 
Brazauskienė, S. Urbonas, T. 
Goberienė, J. Stankienė, O. 
Lipnickienė, A. Pranskus, S. 
Mačienė, O. Užandienė, O. 
Skirmo-ntienS, T. Atroškienė, 
J. Mačeikienė, O. Kalėdienė,

Valskis, J. Budrevičius, N.
N. , J. Lebežinskas, N. Vilei- 
kienė, A. Shambaras, M. Ge- 
nušauskienė, E. Šlickienė, H. 
Burnevičienė, J. Bardauskas, 
L. Sodbaras, J. Dimša, P. Į 
Jančauskaitė, A. Dargelienė,
O. Astrauskienė, E. Genienė, 
A. Tamošaitis, E. Daukšie
nė, A. Rimidaitė, T. Petro-

ševičienė, D. Žansytienė, E. 
Eklinskienė, A. Gužienė, O. 
Jurgaitienė, O. Bristenė, O. 
Jasvinskienė, M. Kovera, E.

Jurkstienė, J. Klikūnienė, 
kun. P. Cinikas, MIC.

(Bus daugiau)

X Dr. P. J. Beinar (Bei-
XgokV^iUišv“ai ”kiS»' kUFS ”rieSJ"? teužo Sinkevižiaus palikimas 

° J * jetą metų buvo paimtas į

Harbor, Ind., $100.00; B. Ra- O. Dačiolienė, M. Faizienė, A. 
dzienė iš 21 skyr., Ind. Har-) Švaranavičienė, O. Sekleckie- 
bor, Ind., $50.00; ir & a. Ma- nė, S. Bučienė, M. Zarombie-

yra žinomi šaunumu ir bran
giomis dovanomis, šįmet do
vanoms skiriama $275.00 pi
nigais ir karo bonais.

X Genovaitė činikaitė var 
dadienio proga praeitą sa
vaitę gavo daug įvairių do
vanų. Svarbiausia bet gi bu
vo — deimantinis žiedas nuo 
Sergt. B. Pilipausko, kuris 
buvo parvykęs į Chicago 
trumpų atostogų. Diena bu
vo viena linksmiausių ir vie
no ir kito gyvenime.,

A ' • v' ■ \i ■ v i • '•?
X Salomėja Yralonienė, se

suo a. a. motinos Marijos, 
gyv. S. Englewood, šią sa
vaitę netikėtai parpuolus nu
silaužė ranką. Nors nereikia 
gulėti ligoninėj,--tačiau ims 
daug laiko, kol galės grįžti 
prie kasdieninių savo parei-
gU' ' Į

X Netikėtas supuolimas.; 
šv. Antano parapijos, Cice- j 
ro, piknikas šįmet bus bir- Į 
želio 13 d., tai yra šv.-Anta-1 
no dienoje, Vytauto parke, i 
Nors ciceriečių piknikai vi
suomet esti sėkmingi, bet1 
šių metų, tokiam supuolime, į 
jis bus keleriopai sėkminges
nis. Visa parapija su savo 
klebonu kun. Albavičium jau 
ruošias piknikui.

Dėdės Šamo medikalį kor
pusą, pradžioj tarnavo Ala- 
bamoj, o paskui buvo per

is 5 ąkyr. $300.00. 

Smulkesnės aukos

Po $3.00: B. Bytautienė,

nė, P. Eitutienė, M. Luko
šienė, M. Šrupšienė, E. 2a- 
gūnienė, M. ir K. Sriubas, O- , 
na Aleksandra, P. Turskienė, 
J. Gedvilienė, U. Kadzcuvick.

keltas į Floridą. Savo parei- J- Čepulienė, J. Bartkiauskie- M. Petkus, P. Lileikienė, N
gas ėjo taip gerai, kad nuo 
Naujų Metų pakeltas iki ka
pitono laipsnio. Kaipo pasi
žymėjusį gydytoją vyriausy
bė jį buvo pasiuntusi kele
tui mėnesių specializuotis 
garsiojoj Mayo Bros. klini
koj, Rochester, Minn. Ten 
išbuvęs paskirtą laiką, da
bar prieš grįždamas į Flo
ridą, aplankė savo- tėvuką 
Kazimierą, kurs turi moder
nišką bučernę, 3301 So. Eme- 
rald Avė. Buvo atvykęs s.u 
žmona ir 11 mėnesių sūnu
mi- ... ......

nė, M. Juozaitienė, O. Kaz-jN., Dalikevičienė, S. Visoc- 
lauskienė, P. Globienė, A. Į kienė, A. Armonienė, M. Mar 
Graibienė, O. Navardauskie-į cinkevičienė, N. Verijynienė, 
nė, M. Navickienė, A. Urbon, S. Urbienė, N. Šalkauskienė,
E. Duboka.

Po $2.00: K. Jonelienė, D. 
Žukauskas, K. Kazekevičie- 
nė, V. Trust, K. Laurinavi
čius,)^. Kazlauskaitė, K. Le- 
ketienė, M.' MikaJauskienė, P. 
Kvietkienė. O. Reikauskienė, 
E. Andreliūnienė, K. Garuc- 
kaitė, A. Stočkienė, E. Pro- 
sevičiūtė, M. Talakauskienė, 
Ona Tikaukas, S. Junokienė, 
K. Vaitkienė.,O. if A. Salų-

M. Urbienė, M. Stanislovai
tienė, F. Vaitkaitė, M. Ka
valiūnaitė, O. Augaitė, B. 
Juzelėnienė, K. Zibkaitė, N. 
širkšnienė, S. Šimulis, N.

TAMAS MAZENIS
Mir6 birželio 1 d., 1943 m., 1 
vai. ryte, sulaukęs pus&j amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nos ė z t o apskr., Velykių parap., 
Maženių kaimo.

Amerikoje išgyveno 3 5 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Povilą ir jo šeimą; pus- 
seserj Stefaniją Kasarski ir jos 
Seliną, brol.enę Veroniką ir 
švogerį Edvardą Žukauskus,, 
brolio dukterį Genovaitę, bro
lienę Kotrirą ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Juozapą ir kitas gimi
nes.

Velionis priklausC prie Kei
stučio Pašelpos Kliubo ir prie 
Dariaus-Girėno American Le- 
gion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3857 So. Kedzio Avė., Tel. 
Virginia 9842.

Laidotuvėt įvyks Šeštadienį, 
birželio 5 d., 1943, iš lamų 
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasid. š.enč. Panelčs 
parapijos bažnyčią, kuroije į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po -pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Pussesere, 
švogerkus, Brolienės ir Gimi
nūs.

Laidotuvių 'Direktorius J. F. 
Rudžius, Tel. Canal 6174.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

- (Įsteigta 1889 m.)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitnre

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS1
Factory Representetive.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAUT
For appolntment call —- 

REPUBLIC 6061

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis
Rekordas—

81 Firma Virt 50 Metų
Tos Pačios Šeimos .

Rankose 1

PERSONAL4ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

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

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

PASKUTINIS'
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4805-07 SOUTH HERM1TAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
43C2-S4 SOUTH CALIFORMA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADI0~ PROGRAMAS — 8:00 vai..PinnadIrKetvlrtad.~vak. 

ii stoties WOE3 (1390), su Povilu Oaltimieru.

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKOS KOPLYČIOS 
JUKŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISU.

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

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

Oidysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Nenumeskit senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patąrnavlmą. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnlkal gali
ma pataikyti. J į ■ 4 it. • į { » i

Apkainavimas Veltai be Obligacijos

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IH JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI

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

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite LTNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir watlboard. Vienas iiptraukimas užtenka! Nereikia calcl- 
inine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
priiner maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITI5X yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Phmibing Ir Heatlng, Taisymo «r Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Corner 6Sth and State Streets 

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

—

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį,

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse.

10821 SO. MICHIOAN AVĖ.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9681

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone VAROS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAMFORNIA AVR Phone LAFAYETTE S5Į1

P. I. RIDIKAS ~’
8394 80. HALSTED STREET 718 W. 181h STREET

Telephone VARDS 1419

L J. ZOLP
1648 WEST 46th STREET Phone VARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-11

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST Mrd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICHIOAN AVĖ.

Phone CANAL 2513 

Tel. PULLMAN 1279
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Baisi ir šiurpi tragedija ežere t
GYDYTOJO ŽMONA PASKANDINO DU SAVO VAIKUS 
IR PATI PASKENDO EŽERE

40 VALANDŲ 
ATLAIDAI

Buvo pagrobta 
mergaitė

Chicago, III. — Jauna 
South Shore gydytojo žmo
na pereitą trečiadienį išno
mavo laivelį prie 74 tos gat
vės pakrantės (beatįh). Jau
na moteris nuo kranto yrėsi 
laiveliu apie mailę, kartu su 
moterimi buvo du maži jos 
sūnūs. Manoma, jog jauna 
moteris paskandino du savo 
vaikus ir pati pasiskandino. 
Vienas vaikas buvo 4 metų 
ąmžiaus, o kitas 2 metų, o 
motina turėjo 34 metus am
žiaus.

Jauna moteris paliko savo 
namuose raštelį, kuriame 
pasakyta, jog ji mananti 
baigti savo gyvenimą. Ji pa
reiškusi raštelyje, jog ji ir 
jos vaikai serga.

Moteris apie |l:30 vai. at
vyko su dviem vaikais prie 
pakrantės ir išnomavo iš

Jautienai pakilo 
punktų vertė

Kainų administracijos ofi
sas pereitą trečiadienį pra
nešė, jog nuo sekmadienio 
jautienai mėsai pirkti punk
tų vertė yra pakeliama. Jau
tienai mėsai punktų vertė 
pakelta nuo vieno iki ketu
rių punktų.

Yra išleistas naujas punk
tų sąrašas mėsai, riebalams, 
sūriams ir žuviai.

Pakilus jautienos punktų 
vertei, šeimininkės turės 
tenkintis kitomis mėsomis.

dviejų vyrukų laivelį, ji sa
kė, jog norinti pavažinėti. 
Moteris jauniems vyrukams 
davė vieną dolerį ir nuvažia
vo ežeru. Paskui buvo pa
stebėtas tuščias laivelis.

’ Gydytojas sako, jog jo 
žmona ir vaikai buvo sveiki.

Dingę kareiviai 
šešiuose frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 107 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra dingę šešiuose karo 
frontuose. Septyni dingusių
jų skaičiuje yra iš Illinois 
valstybės.

Belaisvių sąrašas
VVashingiton, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
trečiadienį paseklbė 124 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra karo belaisviai: Trisde
šimt penki yra vokiečių ne
laisvėje ir 89 japonų nelais
vėje.

Gavo 10 dienų
Chicago, III. — Vienas 

negras, 36 metų amžiaus, 
buvo nubaustas dešimčiai 
dienų kalėj iman už vienos 
dėžės kiaušinių pavogimą; 
kiaušiniai buvo $12 vertės.

Roseland. — Visų Šventų
jų lietuvių parapijos bažny
čioje keturiasdešimt valan
dų atlaidai prasidės birželio 
6 dieną per sumą (10 valan
dą). Pirmadienį ir antradie
nį pirmosios šv.'Mišios bus 
atlaikytos 5:30 vai. iš ryto, 
o suma su pamokslu bus 9 ( 
vai.

Sekmadienį, pirmadienį ir 
antradienį mišparai prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Per keturiasdešimt valan
dų atlaidus sakys pamoks
lus šie kunigai:

Kun. K. Barauskas, sek
madienio vakare, birželio 6 
dieną.

Kun. Juozas Makaras pir
madienį per sumą, o Kun. 
Viktoras Černiauskas vaka
re. 4 i

Kun. Juozas Marti s ant
radienį per sumą, o Kun. 
Juozas Prunskis vakare.

Visi kviečiami pasinaudo
ti gausiomis Dievo malonė
mis.

Kun. J. Paškauskas,
Visų Šventų parap. kleb.

Lankės Chicago j e
Robert van der Straten- 

Ponthoz, Belgijos ambasa
dorius Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, lankės Chi- 
cagoje.

, Didėja fondas
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus karo fondas vis auga. 
Pereitą trečiadienį fondas 
gavo stambių aukų.

SEKA TĖVO PĖDOMIS

"Draugas” Acme photo
General Henry B. Arnold, armijos oro jėgų vadas, svei

kina savo sūnų, William B. Arnold, kai jis gavo iš West 
Point baigimo pažymėjimą.

Belgija jau turi 600,000 karo kankinių
ŠIO KARO METU DEŠIMT KARTŲ DAUGIAU BELGŲ 
CIVILIŲ GYVENTOJŲ ŽUVO, NEGU 1914-1918 M. 
OKUPACIJOJE.

New York. — Belgijos In
formacijos centras New 
Yorke praneša, jog belgai 
turi 600,000 kankinių. Iš 
8,350,000 Belgijos gyvento
jų 600,000 smarkiai nuken
tėjo nuo nacių rankos.

1940 metais, gegužės mė
nesį arti 7,000 belgų karei
vių ir 10,000 civilių gyven
tojų žuvo ir 75,000 belgų ka
ro belaisvių dar yri nacių 
belaisviais. Nuo okupacijos 
meto iki kovo mėnesio, .1 143 
me*ų naciai nužudė 8,00* t 
belgų civilių asmenų; 7,500 
yra Vokietijoje kalėjimuose; 
430,000 asmenų yra išvežta

į Vokietiją. Keli tūkstančiai 
asmenų yra kalėjimuose ar 
koncentracijos stovyklose 
Belgijoje. Daugiau kaip 3,- 
000 civilinių gyventojų buvo 
nušauta kaipo įkaitai, už
statai.

Šiuo metu Belgijos civilių 
gyventojų dešimt kartų dau
giau žuvo, negu 1914-1918 
metų okupacijoje.

Naciai Belgijos jaunas 
moteris veža į Vokietiją. Ke
turiolikos metų vaikai siun
čiami į Vokietiją “specia
liam auklėjimui” fanuose. 
Vaikai atskiriami nuo tėvų.

Chicago, III. _ n. Side 
pereito trečiadienio vakare 
dingo keturių metų mergai
tė, Nancy Lee Parker, duk
tė Mr. ir Mrs. Frank Parker, 
111 E. Bellevue pi. Anksti 
pereitą ketvirtadienį tėvai 
pareiškė, jog jie mano* kad 
jų duktė buvo pagrobta.

Kaimynai pareiškė, jog jie 
matė mergaitę ilgais auksi
niais plaukais, ir kartu su 
mergaite buvo nepažįstama 
moteris, prie Rush str. ir 
Bellevue pi., buvo koks ket
virtadalis mailės nuo mer
gaitės namų.

GRAŽI IR SIMPATINGA 
MERGAITE

Mrs. Parker pareiškė, jog 
jos duktė Nancy yra labai 
simpatinga mergaitė ir ji 
mananti, jog nepažįstama 
moteris buvo paėmusi sau.

Mergytė žaidė prie namų 
ir iš ten ji buvo dingusi.

Hyde Park policija prane
šė Mrs. Frank E. Parker 
apie 2:30 vai. iš ryto, perei
tą ketvirtadienį, kad jos 
duktė Nancy Lee surasta ir 
yra sveika. Mergaitė buvo 
dingusi pereitą trečiadienį 
6:30 vai. vakare.

Policija mergaitę rado 
Howard Jacųuith, 1377 E. 
57th str., kambaryje.

Pirmas laivas
Pirmas Amerikos prekinis 

laivas į Kiniją atvyko 1784 
metais.

gina žmogaus 
švenčiausias teises

Rytinėje Olandijoje prieš 
kiek laiko įvyko vokiečių ir 
olandų nacių suvažiavimas. 
Reicho komisaras Arthur 
Seyss-Inquart tame mitinge 
pareiškė, kad Olandijos dva 
siškija, kuri pasireiškia 
prieš nacius, bus išnaikinta 
(nužudyta).

Seyss-Inquart pripažino, 
kad daug kunigų jau yra 
kalėjime.

Katalikų kunigai gina 
žmonių sąžinės teisę ir pa
sako tiesos žodį visiems, ku
rie žmogų paverčia kokiu 
tai daiktu. Kunigai pasako 
tiesos žodį ne tik naciams, 
bet Ir komunistams.

Nei nacizmas, nei komu
nizmas netinka gyvenimui, 
nes abi šios sistemos atima 
iš žmogaus asmens, sąžinės, 
draugijų ir spaudos laisves.

Pastovi taika
Gainesville, Fla. — Vys

kupas Joseph P. Hurley kal
bėjo 252 studentams, kurie 
baigė Floridos universitetą. 
Vyskupas pareiškė, jog turi 
būtį taika tarp krikščionių, 
kad įsigalėtų pastovi taika.

Aukštesni ir sunkesni
Dabartiniu laiku Ameri

kos vaikinai yra nuo 6 iki 8 
colių aukštesni ir nuo 12 iki 
15 nuošimčių sunkesni, negu 
buvo jų pirmtakūnai prieš 
50 metų.

Tratinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti ‘ ‘Draugą”

Gražiai pavyko dainų 
šventė

Chicago, III. — Birželio 3 
dieną šv.. Kazimiero Akade
mijoje įvyko Chicagos lietu
viškų mokyklų 6—7—8 sky
riaus Dainų šventė, vadina
ma “Music Festival”. Dai
nų šventė gražiai pavyko.

/

'4

Darbininku patogumui
Auroros mokyklos vai

kams yra uždrausta Važiuo
ti iš miesto autobusų linija 
nuo 5:30 po pietų iki 7 vai. 

‘po pietų, kad vaikai netruk
dytų susisiekimą karo dar
bininkams, kada esti pats 
didžiausias judėjimas.

RASTAS 
1 LAVONAS

Chicago, III. — Pereitą 
trečiadienį rastas negyvas 
43 metų amžiaus vyras, ma
žo kalibro šautuvas gulėjo 
prie jo pašonės.

Žuvo dvi jaunos 
motinos

Ottawa, UI.— Illinois val
stybes plačiame vieškelyje 
pereitą trečiadienį susidūrė 
automobilis su troku. Dvi 
jaunos motinos žuvo auto
mobilio katastrofoje, viena 
paliko tris mažus vaikus, o 
kita du. Trečioji moteris bu
vo sunkiai sužeista.

JIEMS VISUR GERAI SEKASI
DAUGIAU KAIP 5,000,000 WAVES,

KARO DARBININKES IR WAACS
paliuosuoja vyrus mūsų Ginkluotose Jėgose dėl aktyvesnio 
darbo . . . padėti produkcijos fronte statyti daugiau Laivu, 
Lėktuvu, Tanku ir Šautuvu • . • joms gerai sekasi.

Coprrigtu 194), Lmmtt * Mnu Tobacco Co. CIGARETAS, KURIS SUTEIKIA RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

A^sur kur jūs matote Ghesterfield’s malonų 

baltą pakietą jūs žinote, kad kuris nors rūkytojas 
gėrėsi Lengvesniu, Vėsesniu, Geresnio-Skonio 
užsirūkymu. Jūs negalite n upi rkt i geresnį eiga r et ą.

Chesterfield visur sekasi su vyrais ir mo

terims nes jų Tinkama Kombinacija pasaulio ge
riausių tabakų, suteikia rūkytojams daugiau 
malonumo. JIE PATENKINA.
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