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SĄJUNGININKAI GREIT UŽIMS CASSINO
Nutraukė savo dvidešimts dieną 

streiką, kad padėti invazijai
VVASHINGTON, geg. 17. 

— Valandą p.o. Gen. H. H. 
Arnold, armijos aviacijos 
viršininko įspėjimo, kad jų 
streikas gali pakenkti są
jungininkų invazijai, 3,300 
streikuojančių formanų va
dai Detroite nubalsavo strei 
ką nutraukti.

Detroite šiuo laiku nedir
ba suvirs 73,000 darbininkų, 
daugelis jų dėl formanų 
streiko.

Dvidešimties dienų strei
kas, kuris beveik uždarė 14 
Detroito karo fabrikų, buvo 
nutrauktas po Gen. Arnold 
įspėjimo, kad jis jau kaina
vęs 250 didelių bomberių ir 
gali duoti vokiečių aviacijai

JAPONAI BAIGIA 
UŽIMTI LOYANG

CHUNGKING, geg. 17.— 
Kontratakuoją kiniečiai ka
riai praplečia savo pozicijas 
ant japonų užimtos Peiping- 
Hankow geležinkelio linijos 
Honan provincijoje. Kinie
čių komandos komunikatas 
pranešė apie užėmimą dar 
kitos stoties, arba trečios 
nuo kontrofensyvos pra
džios.

Šiaurvakariuose, anot ra
portų, aršios kovos vyksta 
pačiam Loyang mieste ir jo 
pakraščiuose. Iš pesimisti
nio pranešimo daroma išva
dų, kad kiniečiai negalės 
atsilaikyti prieš japonų jė
gas ir turės tą miestą ap
leisti.

IŠKEITĖ 900 ALIANTŲ 
UŽ 700 VOKIEČIU

BARCELONA, geg. 17.— 
Maždaug 900 britų ir ame
rikiečių belaisvių šiandien 
iškeista už 700 vokiečių.

Gripsholm atvežė ašies 
žmones, 338 sužeistus vokie
čius karius ir 375 civilius. 
Gradisca laivas atvežė 814 
sužeistų britų ir 18 ameri
kiečių karių ir 67 civilius. 
Visi civiliai belaisviai paei
na iš šiaurės ir Pietų Ame
rikos.

Tai buvo antras karo be
laisvių apsikeitimas Ispani
joje šio karo metu.

KALENDORIUS
Gegužės 18 d.: DANGUN 

ŽENGIMAS (ŠeSttaės), šv. 
Klaudija; senovės: Erdvilas 
ir Rytė.

Cciestinos; senovės: Skais
tuolis.

ORAS
Dalinai ūkanota.. Vėsiau. 

Lietus su perkūnija.

c.».... .....
pirmas Berlyno puolimas 
nuo gegužės 9 d., kuomet 
apie 750 britų bomberių ata
kavo Berlyną ir Paryžių.

Naktinė ataka buvo atlik

progos atsigauti nuo sąjun
gininkų suduodamų smūgių.

WLB pirmininkas William 
H. Davis taipgi įspėjo strei
kuotojus, kad jie susikibo su 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių valdžia ir “negali lai
mėti.“

Gen. Arnold pareiškimą 
paantrino Adm. Ernest M. 
Pace, laivyno atstovas, ku
ris sakė streikas paveikęs 
dviejų laivynui reikalingų 
lėktuvų gamybos progra
mų!.

Unijos vadai sakė jie pra
nešę lokalų viršininkams 
tuoj šaukti susirinkimus ir 
grįžti prie darbo.

Hummer streikieriai 
ęali netekti darbu

SPRINGFIELD, IU., geg. 
17.—Apie 300 iš 450 Hum
mer Manufacturing Co. dar
bininkų, kurie išėjo ant strei 
ko gegužės 5 d., gali netek
ti savo darbų.

Fabriko užvaizdą. John J. 
Saxer sakė kitoms karo dirb 
tuvėms priklausomos maši
nerijos iškeliamos iš jų fab
riko dėl streiko nutraukto 
darbo, ir dėlto reikės panai
kinti nuo 60 ir 70 nuošimčių 
darbų.

Chiang tariasi su 
Kinijos komunistais

CHUNGKING, geg. 17.— 
Kinijos komunistų vadui Lin 
Tso-Han atvykus čionai pa
sitarimui au General issimo 
Chiang Kai-shek, susidarė 
viltis; kad bus prieita prie 
nors laikinos sutarties tarp 
centrinės vyriausybės ir ko
munistų, kas duotų Kinijai 
progos vieningiau kovoti 
prieš japonus.

Lin buvo atsargiai opti
mistiškas dėl tokio susitari
mo prospektų.

Jis sakė komunistai yra 
pasiruošę kooperuoti su val
džios jėgoms prieš japonus

Britai nakties metu atakavo Berlyną
LONDONAS, geg. 17. — 

Britų Mosųuito bomberiai 
nakties metu vakar atakavo 
Berlyną. Didieji bomberiai 
vakar gavo dieną pailsėti 
pirm negu tęs savo orinę 
ofensyvą prieš nacių oku-
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PASIRUOŠĘ SAVO ROLEI INVAZIJOS DRAMOJE

Atsiųsta iš Londono per radio, ši nuotr auka parodo visokių rūšių išlipdinimo lai
vus, sukoncentruotus prie Anglijos kranto ir paruoštus Europos invazijai. Sakoma 
tas laivynas yra didžiausia laivų koncentracija nuo Dunkerąue dienų, ir kad jis susi
dedąs iš didelių skaičių transportų ir viso kių išlipdinimo laivų.

(Acme-Draugas Telephoto)

Sako suokalbininkai 
'blogesni už nacius'

WASHINGTON, geg. 17. 
—Galų gale parinkus 12 as
menų džiūrę, šiandien pra
sidėjo 29 suokalbininkų teis 
simas.

Prokuroras O. John Rog- 
ge savo kalboje pareiškė, 
kad 29 kaltinamieji planavo 
tokius dalykus, kurie pada
rytų Hitlerio žygius pana
šius “mokyklų vaikučių pi- 
kinikams.“

Rogge sakė suokalbis hu
vo pasaulio plotmės ir iš
vardino kelis nacių valdžios 
pareigūnus kaipo suokalbi
ninkų sėbrus. Anot jo, kal
tinamieji asmenys planavo 
panaikinti republikonų ir 
demokratų partijas; panai
kinti žodžio ir spaudos lais
vę, bei visas kitas laisves 
ir civilines teises.

Kaltinamųjų advo k a t'a i 
kelis kart sukėlė triukšmą 
dėlto, kad teismo kambary 
sėdėjo keli valdžios liudi
ninkai. Teisėjas Eicher at
sisakė juos prašalinti.

Maršalams kelis kart bu
vo įsakyta “pasodinti advo
katus.”

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGI1”

ta nežiūrint prastų oro są
lygų, bet visi britų lėktuvai 
saugiai grįžo Anglijon.

Nors nacių lėktuvai puolė 
Angliją dvi naktis iš eilės, 
vakar naktį jie nepasirodė.

Sąjungininkų operaci jos 
vakar dieną susidėjo iš nai
kintuvų skridimų, kurių me
tu vienas Kanados Mosqui- 
to dalinys numušė septynis 
nacių lėktuvus virš šiauri
nės Vokietijos. Vienas sąr 
jungininkų lėktuvas dingo.

Užpuolė 7 naciu laivus 
prie Norvegijos kranto

LONDONAS, geg. 17. — 
Laivynas šiandien pranešė, 
kad britui Lėktuvai nuo lėk
tuvnešių, drauge su britų 
karo laivais, atakavo septy
nis vokiečių laivus netoli 
nuo Norvegijos kranto.

Pagal raporto, Amerikoje 
pagaminti Hellcat lėktuvai 
sprogstančiom bombom su
žalojo penkis reikmenų lai
vus ir du ginkluotus žvejo
jimo laivus.

Laivynas sakė tie patys 
lėktuvai ir laivai atliko sėk
mingas atakas ant priešo 
įrengimų Norvegijos krante

Prezidentas užgyrė ILO 
susirūpinimą neturtu

WASHINGTON, geg. 16. 
—Prez. Roosevelt šiandien 
indorsavo International La
bor Organization konferen
cijos tikslus ir pareiškimus 
dėl neturto panaikinimo vi
sam pasaulyje. Tarptautinės 
darbo organizacijos konfe
rencija vyksta Pittsburghe.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO — Ameri

kos Mustang lėktuvai šian

dien atakavo nacių taikinius 

Danijoje. Orinėse kovose nu 

mušta 7 nacių lėktuvai.

IŠ MASKVOS — Rusų 

lėktuvai atakavo tris nacių 

geležinkelių centrus, jų tar

pe Minską, Lenkijoje. Ori

nėse kovose virš Estijos nu

mušė 15 vokiečių lėktuvų.

IŠ WASHINGTON—Prez. 

Roosevelt pasirašė Lend- pasivarė Mogaung kloniu 
Lease akto galio Ūmo pratę- šiaurinėje Burmoje ir per
simą.

IŠ NEAPOLIO — Sąjun

gininkai randasi tik mylią 

nao nacių pabėgimo kelio, 

Ir užėmė kalną prie pat to 

kelio.

I

Laukia naujo rusu 
pasiūlymo Lenkijai

WASHINGTON, geg. 17. 
—Diplomatiniai rateliai lau 
kia naujo Rusijos pasiūlymo 
Lenkijai, • išrišimui kilusių 
nesusipratimų.

Manoma tas pasiūlymas 
ateisiąs tiesiog iš Maskvos. 
Kun. S. Orlemanski, kuris 
sakėsi jis iš konferencijų 
su Stalinu “parsivežęs gerų 
žinių apie Lenkiją,” dėl už
dėto ant jo draudimo vei
kiausiai neskelbs jų.

Spėjama, kad Maskva 
siūlys Lenkijai patrauklias 
sienas, su ta sąlyga, kad 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne būtų perorganizuota, kad ny atakavo likusias japonų 
eliminuoti priešeovietin i u s bazes Marahall Di.

džiausiąs puolimas buvo da-
(--------------------- romas ant Jalui t atolio, kur

lėktuvai numetė 240 tonų
Vombų.Kasdien paskelbs du 

invazijos raportus
LONDONAS, geg. 17. — 

Šiandien pranešta, jog Gen. 
Dwight D. Eisenhower šta
bas išleis du reguliarius ko
munikatus kasdieną, kuo
met sąjungininkų invazija 
prasidės. Komunikatai bus 
paleisti 11 vai. ryte (4 vai. 
CWT), ir 11:30 vai. vakare 
(4:30 vai. CWT). Apart ko
munikatų, apie didžiuosius 
įvykius bus daromi specia
lūs pranešimai.

Perkirto svarbą japoną kelią Burmoje
KANDY, Ceylon, geg. 17. 

—Kiniečių 22-tos divizijos 
daliniai, su lėktuvų pagalba,

kirto svarbųjį kelią einantį 
į japonų Kam&ing bazę.

Komunikatas sakė kinie
čiai perėjo per tą kelią tie
siog į pietus nuo Malaka- 
Wng, tuo labiau suverždami

Amerikiečiai ir prancūzai dasimušė 
iki vokiečiu Hitler linijos

Naciai smarkiai gina pabėgimo kelią
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

Neapoly, geg. 17.—Britų ka
rių daliniai žygiuoja šiau- 
rėn į Liri klonį, į vieškelio 
Nr. 6 pusę, už Cassino. At
rodo, jog Cassino greit teks 
sąjungininkams.

rius nuo Cassino, ir atstūmė 
juos nuo Liri upės kranto.

Vokiečių opozicija aštun
tos armijos fronte didėja, 
ir nacių maršalas Albert 
Kesselring siunčia naujus 
rezervus į naujai paruoštas 
pozicijas.

„ Nacių manevras pažen- NEAPOLIS, geg. 17.—Są- ... . . ,.X1 ,. . , ® .. kimo jų desperatišką ban-jungininkų penktos armijos , ... .. .. , ..... .7 . įdymą išlaikyti svarbųjį Via
amerikiečiai ir prancūzai j „ ... ... . . x, .., ... * . x, ♦ Casilina kelią (vieškeli 6),
kanai, kurie sutriuškino vo-). , . ,, ., . ’ ............... A kur randasi svarbus nacių
kiečių Gustav liniją j pietus

nuo Liri klonio, pasistūmė
jo pirmyn šiandien ir pasie
kė vokiečiui Adolf Hitler li
nijos priešakines dalis. Taip 
vadinama Hitler Linija yra 
paskutinė nacių barjerą pa
stojanti kelią Romon.

Aštuntos armijos britai 
ir indėnai kariai baigia iš
mušti nacius iš paskutinių
jų jų pozicijų Liri klony.

Nuolat stiprinama švie- taipgi buvo amerikiečių už- 
žiais kariais ir tankais, bri-! imti.
tų armija praplėtė savo po
ziciją anapus Rapido upės 
iki 4,000-5,000 jardų gilumo. 
Britų jėgos išvarė priešą iš 
Pignataro apylinkės, apie 
keturias mylias į pietvaka-

NUMETĖ 240 TONU
BOMBŲ ANT JALUIT

WASHINGTON, geg. 17.
—Laivynas pranešė, kad A- 
merikos lėktuvai šeštadie
ny, sekmadieny ir pirmadie

Senatas patvirtino 
Forrestal paskyrimą

WASH1NGTON, geg. 17. 
—Senatas šiandien užgyrė 
ir patvirtino James V. For
restal paskyrimą laivyno 
sekretoriaus pareigoms. For 
ręstai, kuris buvo jūreivis 
pirmo pasaulinio karo metu, 
buvo mirusio sekr. Knox pa
dėjėjas.

spąslus apie japonus toj 
apylinkėj.

Anot raporto, japonai 
smarkiai priešinosi, ir pasi
traukdami paliko daug savo 
reikmenų.

Sąjungininkų lėktuvai ate 
kuoja priešo kareivius šiau
rinėje Burmoje ir ę atranki 
pozicijas į šiaurę ir vakaru; 
nuo Myitkyina.

apsigynimo punktai.
Naciai bandė kelias kon

tratakas Liri klony, bet bri
tai kariai ir tankai atmušė 
vokiečius, ir pasistūmėjo 
pirmyn dar 400 jardų.

Amerikiečių daliniai, va- 
rydamiesi į Formia, okupa
vo Scauri ir įėjo, į; Castello- 
norato, septynias mylias 
nuo Formia. Keli kiti mies
teliai ir strateginiai kalnai

Sąjungininkų UTtTJk J pie
tus nuo Liri dabar eina nuo 
Doro kalnų, prie Esperia, 
pietuosna per Fammera, 
Chiavica, Petrella ir San 
Angelo kalnus.

Rommel baigė naciu 
apsigynimu inspekciją
LONDONAS, geg. 17. — 

Berlyno pranešimas sakė 
maršalas Erwin Rommel 
baigė nacių Atlanto sienos . 
apsigynimų inspekciją. Eu
ropos radio bendrai vis te
bekalba apie sąjungininkų 
ofensyvas ir sako jos nuro
dančios, kad greitu laiku 
įvyks invazija.

Trys lenkai, kurie pabėgo 
iš Lenkijos ir pasiekė An
gliją, Londone sakė Lenki
jos požemis turi gerai pa
ruoštą armiją, kuri yra pa
siruošusi atakuoti nacius, 
kuomet tik gausJ^ignalą iš 
vyriausybės Londone.

Jugoslavai okupavo 
Dalmatijos uostą

LONDONAS, geg. 17. — 
Maršalo Tito komunikatas 
pranešė, kad jugoslavai par
tizanai ir vėl išlaisvino Dal
matijos Starigrad uostą. 
Pranešimas sakė smarkios 
kovos vyksta kituose Jugo
slavijos sektoriuose.

Anot transliuoto praneši
mo, aršiausieji mūšiai vyks
ta Lika sektory, Croatijoje. 
Sąjungininkų lėktuvai savo 
atakomis sustabdė vokiečių 
militarinį trafiką ant Lika 
kelio, kuriuo vokiečiai vežė 
savo karius ir reikmenis.

K
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B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Iš kun. I. Boreišio

Prieš keletą mėnesių dnr. 
“Drauge” pasirodė žinutė, 
kad uolūs Šv. Antano para- 
pijonai rengias pagerbti ku
nigą Ig. Boreišj jo 25 metų 
kunigystės jubiliejaus pro
ga-

Kas anksti pradeda, ge
rai dalykus suplanuoja, pa
sisekimas yra užtikrintas
Panašiai buvo kun. Ig. Bo-1reišio jubiliejaus parengi
mas.
Iškilmės Bažnyčioje

Gegužės 14 d. 11 vai. mo 
kyklos vaikučiai gražiai su

tiko savo kleboną prie kle
bonijos durų ir nulydėjo f r o 
cesijoje į bažnyčią. Jubilia
tui asistavo kun. B. Ivanaus
kas iš Cleveland, Ohio ir 
kun. Juozas Jusevičius iš 0- 
maha, Nebr. Kai tik proce
sija prisiartino prie bažny
čios durų, varg. Juozas Bla
žys pradėjo garsiai groti 
vargonais, o gerai išlavin as 
choras giedoti šv. giesmes.

Po procesijos tuojau pra
sidėjo šv. Mišios, kurias lai
kė jubiliatas, o jam patar
navo kun. Juozas Jusevičius 
diakonu ir kun. B. Ivanaus-•X
kac — subdiakonu. Po šv. 
Evangelijos kun. Juozas Ju
sevičius pasakė iškilmėms

‘ ‘Credo ’ ’ būrelis mergaičių 
prišiart'ino ĮŠtfie altoHaūs ir 
EVelyn Brazis įteikė klebo-' 
rrui “paltim”, kūris'jtta var
tojamas ki s liko pridengimui
šv. Mišiose. i Morigolis —- Saldž. širdies

Vakare buvo jubiliatui pa- dr-jos vardu;. Marijona Bo- 
gerbti bankietas, kurio ve- ris — Altoriaus dr-jos var-

NAMIE IR UŽSIENY
DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

CORP. ALBERTAS 
E. VAINONIS

Gimė spalių 20 d., 1922, 
Detroite. Pradžios mokyklą 
baigė Šv. Antano parapijos. 
Baigęs high schoo1, mokino
si Tęol Designing du metu9. 
Priklausė prie Vyčių; ir pa
rapijos choro. Tarnavo Mi
šioms, mėgo sportą ir su 
vyčiais' sporte visur daly
vaudavo. Vedė Helen Valu- 
žiūtę, kuri irgi priklausė 
prie Šv. Antano parap. cho
ro.

Į kariuomenę išvyko gruo
džio' 27 d., 1942. Dabar yra 
Air Corps, lanko lakūnų mo- 
kytfhį.

Jo tėvai, Antanas ir So
fija Vainoniai, gyvena adr. 
1423 —- 23rd St*., yra seni 
Šv. Antano parapijonai. A- 
tidavę savo vienatinį sūnų 
Dėdei Šamui, vėl vieni gy
vena; prašo Dievo sūnui pa
laimos, kad tarnybą atlikęs 
sugrįžtų sveikas.

Jei kas norėtų susirašyti, 
jo adresas yra: Corp. A. E. 
Vaincnis, 408 T r a i n i n g 
Group, FLT 338, A.A.F.T., 
C. No. 1, Miami Beach, Fla.

dėju buvo Jūbzas Andruške- 
vičius, čia. gimęs ir aug^s, 
bet labui gražiai lietuviškai 
kaįbąs. Jis pirmiausiai pa
aiškino vakaro tikslą ir per
statė aukštesnio mokyklos 
skyriaus vaikučius, kurie 
padainavo: “Ad mul'.os ari- 
nos” ir “Vivat, vivat, Pas> 
tor Bonus”. Kitų skyrių vai
kučiai dainavo “Skambinki
te varpai” ir kitas dainas. 
Didysis choras, vedamas var 
gonininko J. Blažio, padaina- 
vo “Ilgiausių metų“ ir ‘Plau 
kia sau laivelis’. Trumpa 
kalbėjo kun. J. Jusevičius 
ir kuh. B. Ivanauskas. Pas 
tarasis pabaigoje perskaitė 
eilutes garsaus prancūzų ra
šytojo Lacordoire apie ku
nigo pareigas.

EXTAA!
r *

EXTRA!
Permainytas

vardas tr 
adresas.

Budriko Radio Valandos: 
W.H.F.C. 1420 Kilocyvleg —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.CF.K. 1000 KUocyclea —

Nedalioj, f: 10 vai. vakare.

lietuviškas 
Žydukas — 
N. RANTER 
savininkas.

REMKTTE
SENĄ

IJETUVIŲ
DRAUGĄ.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakahdų, Parldr Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Valkams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį 81 Metų
IŠPARDAVIMĄ

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

STUDIO
. •14'' VVc- 4? 'Street

>0 yrate

JOS. F. NUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

Krautuvė atdara Nedėliomis — 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. p.p.

UtamikaiS, Ketvergaig ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

Toliau Jonste Šinkūrias barikjetą klierikui Sapliui, 
sVėikinb kleboną parapijos kuris bus įšvęstas rudenyje 
kohiiteto vardu; Petras Jiėf- ir laikys pirmas šv. Mišias 
mauskas' sveikirio Šv. Aiita- šv. Antano; parapijoje. ži
no dr-jos vardu; Karolis noma, jau čia pat kai ku- 

pritaikintą pamokslą. Po 
rioe moterys pareiškė norą 
darbuotis ir* iš anksto pra
dės rengtis prie iškilmių. 

(Nukelta į 3 pusi.)
du; pirmininkė Šv. Rožan 
čiaūs dr-jb3 Vardu; sodalie-i 
čių Vardu sveikino Batvins-' 
kaitė ir įteikė dovaną; nuo 
choro sveikino varg. J. Bla- 
žis; nuo Mo.erų Są-gos 64 
kp. sveikino Grybienė; LRK , 
SA kuopos vardu — Marti
naitis ir įteikė dovaną; Juš
kevičiūtė sveikino ir įteikė 
dovaną; nuo Federacijos 
sveikino Medonig ir įteikė 
dovaną, o jo žmona nuo Lie
tuvos Dukterų dr-jos ir taip 
pat įteikė dovaną. Buvo ir 
daugiau sveikinimų ir kal
bų.

Pagalios kalbėjo pats ju
biliatas. Jie trumpai pareiš
kė visiems dėkingumą. Pas
kui prašė, kad veiklūs para
pijonai surengtų priimtuvių

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Detman- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I
't >4ŽM

WHOLESALE l!į 

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of 
Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOVVKOOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

A '

MIRA C L E" šieno m s
A LIA V A

1. VIENAS APDENCJIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a votoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms. ,

2. Apdengia kaip Magika.
3. Išdžiūva į vieną valandą.
4. Maišoši su vandeniu.
5. Neturi “Maliavos” kvap

snio.
6. Lengvai apvalomas.
7. Gražiausios Spalvos.

MIRACLE WALL FINISM

*<į>08
^CfrBoauoM 

rAtntoaa

BERLAND'S
PAINT STORE

Mes Pristatonugp g Halsted St.
Visur CANAL 1684

Pietvakarių Krautuvė ----- 3618 West 26th Street
J

f
Yra doriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Mktorfjolą UŽ Dar Žėmomls Kabiomis! 

Atvykite 1 mttsų Jardą Ir apHOrCUto šla
ką tr ankštų rflfl LENTŲ—MILLWOBK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porflų, vlškų, skiepų Ir fletį. 
PASITABKYr sU mūsų ekspertais 
kasiink persottymd namų. -

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

BE
■■

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ff įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
fEVVELRY — VVATCHMAKEK 

— MUSIC

1

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

Greita jpms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DĘVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVIMI OIHTMEMT
Nesutepantis — Neįuidažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Rea. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečlad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųnette Road

IPARCIJTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - UJO kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. Y.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. V/estern Avė., Chicago, I1L

I. I Telefonas — GROvehill 2242
Bfliį —4———-—4*— į įf -

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4845 80. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
2 Od 4 Ir mm 6 Ud 8 vaL vnk.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas 

2201 W. Cermak Rd. 
Vahmdoa: 1—3 popiet Ir 7—8 v. a,

Trefiad. Ir ftettadlaaia

Ottba TaL YARda 4737 
Namų TeL PROnpeet 1996

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

Vai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. z

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne
Oftee v*Li 1—8 Ir 8—8:81 

Trečiadienlaia pagal sutarti

REZIDBSedJA 
3241 ’tfesfGeth Place

Tel. REPabUc 7868 ,

TeL CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteaian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.

6 Bd 9 vaL vųljagĮ,

Tel. YARda 3146

DR. V. A SIMKUS 
G'

744 We«t SStfc 8tn»t
▼nL: 11-12; 2-4; fc> 6:30-8:38 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8 J8 
Šventadieniai*—11-12.

Skaniausia duona yra tojU 
kurią uždirbama savo ranko
mis.

TaL YARda 8921 
■m.: KENtrood 5107.

1vwkm rguMM.R Ran tu 
[A'ml i.tFAVBTPt: >1.!

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti.........QQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................fllažo
PETROLEUM COKF, (Course). <12 50

$10?PETROLEUM COKE (Pilė Buto) J|Q g 5

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE HOMISINO
PATARNAVIMAS GREITAS fR TEISINGAS 

UNDER l . 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS
LOAN ASSOCIATION 

-------------------------------- Of CHICAGO
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTIN MACKEEWICH, Pres. and Mgr.
BE

4

Būkit Malonūs' 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklą visam gryvent- 
tnul. Saugokite Jas leisdami 14p<- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kuri* regSJImo mokslas 
rali sutelkti.

8« METAI patyrimo 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimų.

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

- OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue

«*-• Kampas 18-tos 
Telefonai i CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. Iki t:30 p. m. 

Tračtad. Ir Seltad. 1:10 a m. 
Iki T:00 p. m.

DR. A J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: nno 1-3; nno 6:30-8:30 
756 West 35th Stree'
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HF.Mlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS: ---- —i
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 0d 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

ĮDR£G. SERNER
MCTUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 

25 metų pktyrlmaa
Teki Yards 1829

Pritaiko Akintu*. 
Kreivas Akla 

Ištaiso.
Ir Akinių DirbtavS 
80. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
idoe nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8

Bakmadienyja pagal sutarti.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CITTRURfcAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. tr Sekm. tik snsitarlua

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210 , 
Rea. TaL LAFayette 0094

Jeigu NeataOleplama— 
KEDsis 2868

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniai*
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

U47 Si Halsted Stų Chicag* 
Plnnadieniais, Tre21adlanial*

Z hr ftėštadienišfa 
VaL: nuo 3 p.jx Iki 8 vakare

VALANDOS:
Pirm, Antr., Ketvir. 6 Ori 9 vak.; 
'./Penktad. 8:30 ttd 9:30 vak.

fteštad. 6 vaL Ud 9:30 vak. 
Sekmadieniai* pagal susitarimą.

žmogaus charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe



Ketvirtadienis, geg. 18, 1944 DIENRASTO DRAUGAS, CHICAGO, ICETNOTS

SSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S

“DRAUGO** 
DARBŲ SKYRIUS

■DRAUGAS" HELP VTANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RAN<1o1b»i *488**48*

SVARBUS PRANEŠIMAS

HELP WANTEa> VYRAI HELP WANTED — VYRAI HEaJP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

•• <

statymai reikalauja kad daoro- 
mjw darbininku turi įsigyti Pa- 
Uuosavlmo RaAt* (Matemeot ot 
avallahtllty) nuo dabartinės dar
bo Jstaliron — ar nuo War Man- 
power OommlMlon — pirm pra
dedant dirbti kitoje įstaigoje. 
Persltlkrlnklt ar Jfls galit gauti 
tr ar Jums reikalinga palluosa- 
vlmo raitas. Jfls sutaupysit sau 
lr darbo įstaigoms daug laiko.

HELP WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVP.JŲ—HOUSBMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. AtsISauktte 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDOEWATEH BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

POLIRUOTOJŲ
Hotel sidabrui, pastovūs darbai

RF.IFFEL A HI’STED 
2700 W. Van Ruren St.

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
ISIS W. DIVISION ST.

REIKIA
PATYRUSIU AR MOKINIŲ 

SWITCHMEN
APPT.Y MR. C. E. SHERMAN

ORAND TRUNK RAILROAD
51st ST. & CENTRAL PARK AV. 

Tel. VIRglnia 2471

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS
IR ABELNŲ PLIENO
VVAREHOLSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. VVolcott 

CANAL 2442 G. A. COOPER

STOCK KLERKŲ 

Warehouse Vyrų 

• ★ ★
IKI 50 METŲ SENUMO

PATOGIOJ VIETOJ
PROGA JSIDIRBTI

VIRS NORMOS ALGA 
VIRŠLAIKIS, JEI NORITE 

PATYRIMAS NESVARBU

★ ★
GOODYEAR 

TIRE & RUBBER CO
1018 S. WABASH AVĖ.

STIKLO DARBININKŲ
Patyrimo Nereikia

STIKLO PIOVEJŲ 
VALYTOJŲ 

POLIRUOTOJŲ 
PAKUOTOJŲ 

IR TROKERIŲ 
PASTOVŪS DARBAI

GERA MOKESTIS 
PATOGI

TRANSPORTACIJA

HOOKER GLASS 

& PAINT MFG. CO.
659 W. WASHINGTON 

BLVD.
Klauskite del Mr. Vial

VYRŲ 
VIRS 55 METŲ

Dženltoriu — Elevator Oneratorln 
— Flnemen. Darbas nuo 9 Iki 11, 
rytais ar nuo 5 iki 6 vak. Matykit 
M r. Workman.

ROBERT WHITE ft CO.
39 S. LaSalle. Room 920

VYRO
Dirbti kaipo Dženitorlua—Porter nuo 
7 ryto Iki 2 pp. Jei turit gana svei
katos galit taipgi dirbti plieno wa- 
rehouae nuo 2 iki 5:30 pp. ui aukš
tesnę ratą. mokestiee.

A. M. CASTLE & CO. 
1?S2 W. BLACKHAWK

PAKUOTOJŲ KEIKIA
SVARBIOJ PRAMONĖJE 

PIECE DARBAI 
GALIT UŽDIRBTI GERĄ ALGĄ 

ATSIŠAUKIT 
ACTO PRODUCTS CO.

4010 S. Wells St.

REIKIA
KELETOS VYRŲ

Vartoti rankinius mowers ir karpyti 
žolę kapinėse. Pastovūs darbui, 76c 
J vai. Ir laikas lr pusė vlrS 44 vai. 
AtstSaukit paulruoSę stoti prie darbo.

WESTLAWN CEMETERY 
7801 W. MONTROSE LĄC. 9022

REIKIA ALUMINUM 
CASTINGS TRIMMERS 

POLISHERS, CHIPPERS 
SAND BLASTERS 

GRINDERS SAW VYRŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

Pilno laiko darbai 
Gera mokestis 

Svarbi pramonė
AtslSauklt darbo dienomis nuo 8 ryta 
Iki 6 pp. arba Sefitad. iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
Atslnefiktt gimimo rekordus ar 

pilietybės Įrodymus.

PIRKITE KARO BONUS!

BORING MILL HANDS
ENGINE LATHE HANDS 
TURRET LATHE HANDS 

MAŠINISTŲ 
PUNCH PRESS OPERS 

MAŠINŲ MOKINIŲ
★. ★ i ★

Dieną—Naktį Siftai Atdari 
58—60 vai. į savaitę. 
Aukšičausia mokestis. 

Foster Avė. Basas iki Durų.

M. P. HEINZE 

MACHINE CO.
6300 NORTHWEST 

HIGHWAY

MEDŽIO IŠDIRBIMO
Bcnch vyrų, kalikų—prie valdžios 
haksų užsakymo. Didelis kontrak
tas. Pastovūa darbai, virfilajkis, ge
ros darbo sąlygos. Union Snop.
RIVERDALE MILL ~W0RK CO. 

344 E. lSOth PLACE

DŽENITORKŲ
Valymo darbai Moterim* Dd M 
metą senumo. Valandos: nao 6:30 
vakare Ud 13:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykaL 
Amžins 20 Iki 60 metą.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atslžaoldt

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MERGINŲ 

IR MOTERŲ
ŠVARIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS 
AMŽIUS 18 IKI 50

Svarbioje pramonėje. 
Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c įvalandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas fintas 7:90 ryto Iki 4 pp.. 
vakarinio fintas 4 pi). Iki 12:30 ryte, 
naktinis Slftas 12:30 Iki 7:30 ryto

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Pirmad. perdėm SeStad.
1:10 ryto Iki 4:80 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

'PAREMKITE TĄ KAREIVĮ 
TARNYBOJE" ,

Dirbkite Dėl

INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Mums Reikia

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

UPSETTER OPERS. 
MILLING MACHINE 
FORGING OPERS. 
HELPERS & HEATERS 
MACHINE 
OPERATORIŲ

Patyrusių ir nepatyrusių — Car Pool 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė — 
Atsineskit Savo Gimimo Liudijimą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit {

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. l20th St.
Patogi Transportacija: Gatvekariais;

• Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais iki 4:30 PP.

VYRUI

Su ar Be Patyrimo \ 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis

Darbas Dienomis 

Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
350I W. POTOMAC

MOTERŲ
Mekanižkal palinkusių atlikti 

VYRŲ DARBUS už LYGIĄ MO
KESTI. Regularis pakėlimas. 
Pafiauklt Mr. Mlner, OALumet 9121

B. R. DONNELLEY k SONS 
COMPANY

2117 Calumet Avenne

REIKIA
PRECISION ASSEMBLERS 
PRECISION INSPEKTOR. 
MAŠINOMS OPERATORIŲ 

MATRON

MINNEAPOLIS

HONEYWELL
4737 W. DIVI8ION
VYRAI m MOTERYS

LENGVI DIRBTUVES DAMBAI 
Vyniojimas — Shipplng lr tt. 

Gera mokestis.
308 W. F.RIE. DEIjaware 6077

VYRŲ
REIKIA

★ ★
SVARBŪS KARO DARBAI 

48 VAL. IR DAUGIAU 
Laikas ir pusė virš 40 vai.

PUIKI MOKESTIS 
Pastovūs Darbai Po Karo 

Atsišaukit
1000 W. Fulton St.

HELP WANTED — MOTERYS

PROGA IŠSILAVINTI 
SIUVĖJŲ REIKIA

Patyrimo nereikia. Mes mokam al
gą laike mokinimo. Moderniški 
darbo kambariai. Pastovūs dar
bai. Draugiškos darbo sąlygos.

J. B. SIMPSON AND CO. 
843 W. Adams St

ASSEMBLERS
Amžiaus 17—60, patyrimo nereikia, 
bet pageidaujama, prie tvaraus ma
žų bench darbų dirbant prie Radar 
Ir radio Įrengimų.
UNDERVVOOD ELECTRIC MFG. 

COMPANY
3120 W. Grand Avė.

MERGINŲ 

IR MOTERŲ

LATHE OPERATORIŲ
THREADING MACHINE 

OPERATORIŲ
GRINDING MACHINE 

OPERATORIŲ
100% Karo Darbai

Gera Mokestis, Pastovūs Darbai.

T. F., INC.
3905 N. CENTRAL PK. 

JUNlper 7371

Coffee Shop
Pilnam laikui ar trumpoms 
valandoms Fountain Mergi
noms, Counter moterims ir
Veiterkoms. Atsišaukite 
PERSONNEL OFISĄ.

W I E B O L D T’S. 
Mihvaukee arti Ashland

Ashland ir Monroe
SKALBYKLOJ DARBININKŲ 

REIKIA
Prie ženklinimo — Itaklrstymo — 
p nesą merginų — operatorių prie 
lygaun proslilmo. Gera mokestis, 
pastovūs darbai.

ADVANCE LAUNDRY CO. 
59th ir DAMEN AVĖ .

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 887.60 J mėnasj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite, pri. Housekeep.r.

VDOKWATBR BEACH HOTEL 
Rherldau Rd.

Reikia 

Cafeterijoj
Darbininkių

★ ★ ★
COUNTER MERGINU — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir nakty 
fiiftams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos Šiitui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — ahelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos liftui. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, Di.
Imkit Douglas Park “L” Iki Durų.

OPERATORIŲ
Pnectalon lathes. Lengvi darbai, pa
togios darbo aąlygos, 60c J vai. pra
dedant. NepatyTusioms merginoms 
ar moterims. Pakėlimas J 2 oav. At- 
siSaukit tiktai. Jei esat nedaugiau 
pusės vai. transportacijos susisieki
mo.

F .C. A., INC.
‘3124 W. Montrose Avė. 

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature VVlnders Laminators 
Tapers Coli VVlnders

Stator Coli VVlnders 
Soiderers Lathe Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Press Opers. Papr. Darb. 
Fln Straifchteners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY 
320 E. 21st Street

VYRŲ 
VAIKINŲ

MOTERŲ 
MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IšDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

★ ★

ASSEMBLERS
SPRAYERS
PAKUOTOJŲ

ELECTRICAL TESTERS
★

Gera mokestis. Pastovūs darbai dabar ir po karo. Atsišaukit.

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOUBN AVĖ. ar 1850 S. KOSTNER AVĖ.

UŽDIRBKIT AUKŠČIAUSIĄ MOKESTĮ MOKINANTIS 
SVARBŪS KARO DARBAI 

★ ★
MERGINŲ —MOTERŲ 

LENGVIEMS WELDING KARO DARBAMS 
★ ★

NEPATYRUSIŲ DARBININKŲ 
VYRŲ — VAIKINŲ

Mea Ifimoklnslm Jus operuoti Orlndln* lr 8crew Mažinąs, Lathes, 
Mlllln*. We>ldln*, Banch Hand lr taipgi Paprastų Darbininkų,

Gera po karo ateitis.
S C U L L Y t-J O N E S & CO.

1901 S. RockweU St. — ar tel. LAW. 8770

IS DETROIT
Žmiiį-žinelės

Federacijos 4 sk. bal. 26 
d. įvykusiam susirinkime bu
vo plačiai apkalbėta tolimes
nis jos veikimas. Pranešta, 
ir prašoma, Federacijos par 
ramos suorganizuoti Karei
vių Motinų skyrių. Išrinkta 
atstovės: P. Medonienė, O. 
Gusčenskienė, R. Miknienė.

Drabužių rinkimui ir su
kėlimui pinigų irgi paskirta 
komisija: S. Atkučiūnas ir 
P. Medonis. Federacija įei
na su veikimu į suorgani
zuotą American Lithuanian 
Service League, kurios tiks
las labai reikšmingas lietu
vių kareivių ateičiai, kas pa
laikys lietuvių vardą politi
koj ar šiaip bet kokiam rei
kale.

Kai kurie vietos anglų 
Laikraščiai karts nuo karto 
prašo patiekti žinių iš lietu
vių veikimo. Tam darbui iš
rinktos veikėjos: O. Krata- 
vičienė, O. Kasevičiūtė ir S. 
Mikniūtė.

Nutarta surengti didelį 
pikniką birž. 11 d., Beech 
Nut Grove. Komisijon įėjo: 
J. Stanevičius, J. Cress, P. 
Medonis, P. Grybas, S. At
kučiūnas ir M. Šimonis.

Susirinkusieji pasižadėjo 
dėti pastangų, kad piknikas 
būtų sėkmingas, kad atgai
vintų lietuvių dvasią toli
mesnei darbuotei.

Smagu pažymėti, kad prie 
bendros Federacijos darbuo
tės prisidėjo J. Cress, R. 
Miknienė su dukrele Stella. 
Dėl svarbios priežasties ne
galėjo sus-me dalyvauti E. 
Paurazienė, M. S. centro 
pirm., ir keletas kitų. Kaip 
tik prasidės svarbesnis vei
kimas, be abejonės, Federa
cija susilauks ir šių veikėjų 
paramos.

buvo pas motiną pora savai
čių atostogų. Jau du metai, 
kaip tarnauja U. S. Marine 
ir tarnyba patenkinta.

Srg. Hill yra labai dėkin
ga savo dėdei Jokimui Auš- 
kalniui iš Gary, Ind., už su
teiktą dovaną — dienraštį 
“Draugą”. Vėliau parašysi
me plačiau apie jos pirmes
nę darbuotę.

Geg. 21 d., 1 vai. įvyks 
pirmas Kareivių Motinų dr- 
jos skyriaus susirinkimas 
Šv. Jurgio parap. salėj. Mo
tinos, kurių sūnūs tarnauja 
U. S. tarnyboje, prašomos 
dalyvauti. Susiorganizavus 
daug ką bus galima nuveik
ti savo sūnų gerovei.

Koresp.

KUN. IG. BOREIŠIO 
JUBILIEJUS

(Atkelta nuo 2 pusi.)
Pagaliau visi gardžiai pa

valgė ir linksminosi iki vė
lesniam laikui. Sakoma, kad 
bažnyčioje buvo apie vienas 
tūkstantis žmonių, o vaka
rienėje dalyvavo virš penki 
šimtai. Ten buvęs

\

Rengia bunco party
Tėvų Marijonų Bendradar

bių Draugija 21-mąs skyrius 
(Cicero) rengia Bunco Par
ty, Ketvirtadienį, gegužės 
18 d., 1944, šv. Antano pa
rapijos svetainėje, 15th St 
ir 49 Ct. Bunco prasidės 8 
vkl. vakare.

Nuoširdžiai 
rių narius ir 
vauti.

kviečia sky- 
svečius daly-

Valdyba

Vaikai yra gyvenimo žie- 
dai. Jais remiasi gyvybė,

HELP WANTKD — MOTERYS

Srg. Cynthia. Hill-Auškal- 
niūtė, duktė Barboros, gy
venančios 7430 Anthony St.,

HELP WANTED — MOTERYS

Panlry ir Daržovėms 
MERGINŲ

Aukš. Mokestis ir Valgis 
Geros Darbo Sąlygos

THE STEVEKS HOTEL
Atsišaukit

Employment Ofisan
725 S. WABASH AVĖ.

DŽENITORKŲ
PRIE LENGVO VALYMO 

OFISUOSE 
4:30 IKI 10:30 VAK.

2 SAVAIČŲ ATOSTOGŲ 
LAIKOTARPYJE

PAŠAUKIT PERSONNEL DEPT. 
REPUBLIC 3000

CENTRAL 

STEEL & WIRE CO.
2924 W. 51st St.

e 
REIKTA MOTERŲ 

Dirbti prie elektros siuvimo maMnų. 
Iftmoklnslm.

AMERICAN GARK ET CO.
1113 W. W*ahlnctnn Blvd.

Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte: 
jie naudingi tiktai kaimy
nams.

MERGINU'
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia darbinin
kų popietiniam šiftui. 
Pradėsit 4 vai. pp. ir 
baigsit vidurnakty.

10% BONAI 
Mokama Už Visus Naktinius 

Darbus

TUOJAU DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIU! JUS
Matykit Mr. Danirek 

PasRarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. ISTI8AI SESTAD.

8 RYTO IKI 4:80 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2146 S. 54th AVĖ. CICERO

REIKIA MOTERŲ
Spaudos ištaigoje yra darbų bind- 
ery ir iėahintimo departamentuo
se, moterims patyrusioms ar ne- 
aptyrusloms. North Side apylin
kėje. Patogi transportacija. Ma
lonios darbo sąlygos. Kreipkitės 
prie Mr. KOLBA.

THE DARTNELL CORP. 
4660 Ravenswood Avė. 

LONGBEACH 4000
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Rooseveltas ir Dewey

Balsai iš okupuotos Lenkijos
SLAPTO LENKŲ VEIKIMO ATSTOVAI

Gegužės 16 d. iš Londono pranešta žinių, iš kurių 
darosi aišku, kad Lenkijos vyriausybė užsienyje nepri- 
imsį Maskvos siūlomų kompromisų Rusijos-Lenkijos 
sienoms nustatyti. Lenkų vyriausybės galva — minist
ras pirmininkas Stanislaw Mikolajczyk tų kompromisų 
nepriimti turi rimto pagrindo.

Šiomis dienomis iš Lenkijos j Londoną, Angliją, at
vykusi lenkui požeminio sąjūdžio delegacija. Tos dele
gacijos lyderis Z. Berezowski, lenkų tautinės demokra
tinės partijos atstovas Lenkijos “požeminiame parla
mente,” J. Stanislawski, aukštas slaptojo sąjūdžio pa- 
rsigūnas, ir leitenantas A. Pomian, militarinės delega
cijos narys, Londono Spaudos atstovams papasakojo 
daug įdomių dalykų, kurių tikrumu nieks neabejoja. 
PRIEŠ RUSIJOS REIKALAVIMUS

Kalbant apie lenkų santykius su Sovietų Rusija, Len
kijos slaptojo veikimo delegacija pareiškė, kad Lenki
jos žmonės yra labai susirūpinę Maskvos reikalavimais. 
Esrezowski pareiškė: “Žmonės negali suprasti, kodėl 
ji a, kurie tiek daug aukojosi kare, turi mokėti už taiką 
trečią dalį savo teritorijos.“

Delegacija raportavusi, kad iš 3,500,000 žydų, buvu
sių prieš karą Lenkijoje, beliko tik keli šimtai tūks
tančių. Vadinas, naciai vienu ar kitu būdu likvidavo virš 
dviejų milijonų žydų Lenkijoj.
UŽ ATLANTO ČARTERĮ

Slaptas veikimas prieš nacius Lenkijoj einąs plačiu 
mastu. Vokiečiams yra padaroma daug nuostolių.

Atlanto Čarterio dėsniai Lenkijos žmonėse esą labai 
papuliarūs. Jie esą įsitikinę, kad šio karo baisios tra
gedijos pasaulį privers priimti Atlanto Čarterį, kaipo 
programą tarptautinei taikai palaikyti.

Įdomu dar ir tas, kad Lenkijos žmonės su nepasiti
kėjimu žiūri į lenkų divizijas Sovietų Rusijoj. Jų ma
nymu, tos divizijos turėtų būti ne raudonosios armijos 
direktyvoje, bet Lenkijos vyriausybės Londone val
džioje.
LONDONO Vf RIAUSYBĖS AUTORITETAS

Iš visko atrodo, kad Lenkijos vyriausybė užsieny vis 
tik tūri pilniausią pasitikėjimą Lenkijos žmonėse ir to- 
dTl ji teisėtai gali atstovauti jų reikalus ir jų vardu 
kalbėti. Maskvos skleidžiama propaganda, kad ta vy
riausybė tik save teatstovaują neturi jokio pagrindo. 
Tai parodo, kad Wanda Wasilewaka su savo “patrio
tais” Maskvoje yra paprastu sovietų valdžios įrankiu. 
Ji yra tokioje rolėje, kokioje yra Maskvoje užlaikomas 
Liatuvos kvizlingas Paleckis.

Birželio mėnesį įvyksta politinių partijų nacionali
nės konvencijos, kuriose bus nominuoti kandidatai į 
prezidentus ir priimta partijų platforma. Atrodo, kad 
konvencijos nebus įdomios. Joms teks atlikti tik par 
prastą rutinos darbą, nes jau aišku, kas bus nominuoti 
kandidatais, žinoma ir tų partijų programa.

Jau yra užtikrinta, kad Prezidentas Rooseveltas de
mokratų, partijos konvencijoj bus nominuotas ketvir
tam terminui. Jis, atrodo, bus nominuotas pirmuoju 
balsavimu. Tai konvencijoj bus atlikta į kelias valan
das.

Taip bus ir respublikonų partijos konvencijoj, nes 
taip pat yra aišku, kad New Yorko gubernatorius Dewey 
bus nominuotas pirmuoju konvencijos atstovų balsa
vimu.

Nei vienas nei antras kandidatas dar nėra pasakę 
aiškiai, ar jie duos savo, sutikimą būti renkamais. Bet, 
jei laikytis posakio, kad tyla — ženklas sutikimo, tai, 
berods, netektų abejoti, kad ir Prezidentas Rooseveltas 
ir gub. Dewey priims kandidatūrą. Ligšiol nė vienas 
iš jų nepasisakė už, nes, matyt, norėjo aiškiau pajusti 
ir partijų ir visuomenės pulsą. Dabar, kuomet yra, tik
rai aiškus daugumos sentimentas — demokratų kon
vencijoj “draftuoti” Rooseveltą, o respublikonų — De- 
wey, todėl gal dar prieš konvencijas išgirsime jų tei
giamą atsakymą.

Šiais didelių sukrėtimų laikais reikia labai stiprių 
žmonių ir karui vesti ir krašto reikalams vairuoti ir, 
mūsų manymu, partijos nesuklys pasirinkdamos virš 
nurodytus vyrus.

"Baltic Riddle"
Kaarel R. Pusta, buvęs Estijos užsienių reikalų mi

nistras, “Nevv Europe” žurnale rašo knygų apžvalgos 
skyriuje stipriai kritikuoja Gregory Meiksins knygą 
“The Baltic Riddle”. Tos knygos turinys į “dulkes su
maltas’’. Meiksins yra koinunistas ir jis tą knygą pa
rašė komunistinės propagandos tikslais, užgirdamas ne
teisėtas ir neteisingas Sovietų Rusijos pretenzijas pa
sigrobti Baltijos valstybes.

Ministras Pusta energingai gina ne tik Estijos, bet 
ir kitų Baltijos valstybių teises į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą.

Bereikalingas džiaugsmas
“Tėvynė” rašo:
“Amerikos lietuvių komunistų lyderiai savo spaudo

je jau net pro ašaras džiaugiasi, kad būk Lietuva bū
sianti atiduota Rusijai ir kad ją valdys komunistai. 
Bet visi keliai rodo, kad tas komunistų džiaugsmas ga
lės būti lygiu džiaugsmu vaiko, gLamonėjančio gražų 
muilo burbulą, kuris bent kiek spustelėtas sprogsta ir 
išnyksta. Mes taip manome todėl, kad žinome, jog Eu
ropos pokarinį susitvarkymą prižiūrės ir tvarkys ne 
vien Stalinas, o taipgi Anglija ir Amerika, kurios dar 
niekur oficialiai nepareiškė, kad Lietuva bus atiduota 
Rusijos vergi jon.

“Tam komunistų lyderių džiaugsmui nėra pagrindo 
dar ir todėl, kad Lietuvos žmonės kaip niekuomet pir
miau nenorėjo, taip ir dabar nenori bent kokio dįktato- 
riaus “apekūnystės”. Tą nenorą žmonės parodė birželio 
mėnesy, 1941 metais, kuomet su ginklu iš Lietuvos vi
jo okupantus rusus. Iš to aišku, kad kai lietuviams bus 
duota proga pasisakyti kokios santvarkos jie norės — 
jie mokės pasisakyti ir Stalino visos užgaidos Lietuvą 
pavergti galės baigtis taipgi tik gražaus muilo burbulo 
sprogimu.

“Lai komunistų lyderiai pučia gražiuosius muilo bur
bulus, o mes patriotingieji lietuviai turėkime vilties 

ir iš visų pastangų dirbkime, kad ta mūsų viltis išsi
pildytų.”

Diktatoriai ir spauda
Vengrijos valdžia, kuri yra naeiams pasidavusi, stip

riai persekioja katalikiškąjį veikimą. Yra likviduoti 
veik visi katalikiškieji laikraščiai, šiomis dienomis pla
čiai žinomo laikraščio “Die Donau” redaktorius kun. 
Behtends išdarytas kbricentracijos stovykloj.

Kaip visi diktatoriai, taip ir Vengrijos diktatūra 
smaugia spaudos ir kitokias laisves. Bet, atrodo, Ven
grijos diktatūrai dienos yra suskaitytos.

Kubos nacionalinė 
šventė

(LKFSB) Gegužės 20 d. 
yra Kubos šventė, ši res
publika, esanti saloje ties 
centrą line Amerika, gyven
tojų turi tik kokiu milijonu 
daugiau negu Lietuva ir y- 
ra gyvas įrodymas, kad kon
tinente, kur viešpatauja tei
singumas, gali būti nepri
klausomos ir mažos valsty
bės.

Rašo Vysk. P. Būčys, MIC.

GEGUŽĖS
MĖNUO

PIERRE MAURICE

Gegužės 18 d., 1944
MALONES PILNOJI

Lengva žinoti, kam yra 
žagrė, ar dalgis, ar grėblys. 
Išmintingas žmogus rūpina
si patirti kam jis pats esąs. 
Netinginčiam mintyti svar
bu yra susekti žmogaus tiks 
las, nes daiktų vertė parei
na nuo to, kaip jie tinka sa
vo tikslams, ir žmonių ver
tė nuo to, kaip gerai jie sa
vo tikslą žino, ir kaip jie 
jo siekia. Tikyba mus moko, 
kad žmogaus tikslas yra 
Dievas, bet žmogus, jei nori, 
gali to tikslo nepripažinti ir 
nusikreipti nuo jo. Pirmie
ji du žmonės taip ir pada
rė. Prireikus jiedviem rink
tis ko klausyti: ar Dievo, ar 
Jam prieštaraujančio gun
dytojo, juodu paklausė gun
dytojo. Tas jųdviejų veiks
mas nukreipė juodu nuo Die
vo ir jųdviejų kaltės padė
tis teko jųdviejų vaikams, 
kitaip sakant, visiems žmo
nėms. Žmogui gemant dar 
nėra žinios, ar jis pripažins 
Dievą savo tikslu, ar, rasi,
gundytojui tarnaus. Ši pa
dėtis yra gimtosios nuodė
mės padėtis.

Dievo Apvaizdai parinkus 
tautą ir per pusantro tūks
tančio metų tobulinus ją, bei 
parinktąją šeimą joje, tobu
liausias tos tobuliausios šei
mos asmuo nebuvo linkęs 
veikiau gundytojo klausyti 
negu Dievą Marijos sielai 
atsirandant nebuvo galima 
abejoti, kam ji tarnaus, o 
buvo aiški žinia, kad ta sie
la visuomet sieks Dievo, sa
vo tikslo. Marija tat netu
rėjo gimtosios nuodėmės, ki
taip sakant, ji buvo nekal
tai pradėta. Ne josios nuo
pelnais tat įvyko, o V. Die
vo veikimu. Tai buvo Dievo 
malonė ir tai tokia, kokios 
niekas negavo nė anksčiau,
nė vėliau./

Iš tos išimtinosios malo
nės išėjo, lyg stebuklingos 
šakos, daugybė kitų neapsa
komai brangių, didžių,, gra
žių malonių. Kaip nė vienas 
kitas žmogus, Marija išliko 
ne tik nepadariusi nė vie
nos asmeninės kaltės, bet 
neturėjo nė aistrų, nė kito
kių neprotingų, arba netvar
kingų norų, nė jausmų. Ne
maža Dievo malonė jai teko 
būti vienkart panelė ir mo
tina. Jos dalis Kristaus kan
čioje jai virto nusidėjėlių už
tarėjos galybe ir teise.

šią pastarąją malonę Ma
rija nusipelnė ir vartoja ją 
vien mūsų naudai.

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)

Rašyti į Nievro pabudimą 
—tai tikriausiai tik dau
giau pakenkti Danieliui. 
Klebonas, stoją® prieš kal
tinimą, kurį palaiko viešoji 
nuomonė,—kokia tai gera 
proga kunigui priminti, kad 
jis kišąsis ne į savo daly
kus, kad jo pirmutinė pa
reiga buvusi mokyti savo 
globojamąjį švelnumo! Ir 
paskui, kokia graži prieka
bė išeiti iš naujo į kovą prieš 
dvasiškiją, jėzuitus, Tork- 
vemadą ir kitas kvailybes, 
įgrisusias iki gyvo kaulo...

Taip, vargšas klebonas 
viską mato ir nusiminęs ne
veikia.

* * *

Po aštuonių dienų atėjo 
tas pats laikraštis, atnešda
mas vargšui klebonui ir Te
resei naują skausmą. Ten 
buvo pranešta, kad Danie
lius Donadieu sulaikytas 
Antony, Paryžiaus priemies
tyj tuo laiku, kai jis ieško
jo darbo statybininko padė
jėju viename malkų sandėly. 
Baurainas išdidžiai džiau
gėsi, ypač prieš nusiminusią 
Teresę. Jos didysis Danie
lius policijos suimtas ... 
paskui kalėjimas... ir pa
gal jos vaikišką supratimą, 
amžinas kalėjimas. Kunigas 
Vieillotas po truputį ją ra
mino, aiškindamas jai, kad

■f

Ii Prancūzų Raibos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

jos pusbrolį klausinės geri 
teisėjai ir, tur būt, nenuteis. 
Atvyko tardytojai ir pas 
Baurainą. Klausinėjo Tere
sę, bet vargšelė sumišo, ir 
jos laikymasis tik daugiau 
pakenkė Danieliui. Ir pas
kui, rytojaus dieną, žuVo 
visa viltis: Nievro pabudi
mas, aprašęs smulkiau teis
mą, pranešė, kad jos vyres
nysis brolis nuteistas dve
jiems metams kalėjimo be 
apeliacijos.

* ♦ *‘ i. • .. A
Vęs išlipusi Tracy mies

telyje, ponia Enguerrand 
susirūpino Baurainų šeima.

Ji persigando, kada išgir
do, kas įvykę gegužės mė
nesyje, ir kad Danielius 
Donadieu nuteistas dvejiems 
metams.

Enguerrandas savo žmo
nos skausme matė tik gilų 
nusiminimą, kad apsigavo, 
perdaug gerai manydama 
apie šito jaunuolio dvasinį 
vertingumą, kuriuo " perei
tais metais ji buvo susido
mėjusi.

—Ko tu nori, — tarė jis 
jai,—tai negali tavęs liesti. 
Reikia imti klausimą visai 
paprastai—ir, dteja, tokį, 
koks jis yra,—žiaurų. ‘ Aiš
ku, tai yra labai s kandu, 
bet tu žinai, kokia yra žiau
ri paveldėjimo našta.

(Bus daugiau)

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morųičių
ai pigesni nuošimti — be kninMIua 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD.....................Tel. CANaI
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su k 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas lr 
padarytas 

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO lr KOVO mftu

Phone Virginia 9493 . Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45Hi St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Telefonas SEELEY 8760MASSriCl

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

<•
>«
u



Ketvirtadienis, geg. IŠ, 1944

CHICAGO H! APYLINKES!
Roseland lietuviu - 
žinios

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS

Motinos Diena. Visų Šv. 
parapija labai gražiai ap
vaikščiojo Motinas Dieną.

Per 9 vai. Mišias šv. mo
tinos, pasipuošusios gėlėmis,

S. Kernagis, parapijos trus
tisas ir choristas. Buvusio 
rašt. St. šidlauskio vieton 
išrinktas J. Smulskis, buvęs 
Tėvų Marijonų mokyklų mo
kinys.

Buvusio ižd. T. Petkaus 
vieton išrinktas naujas ga
bus muzikos mokinys Kriš-

ėjo prie šv. Komunijos. So- čiūna8 Jis buyęa yar.
dalicija ir Sv. Vardo drau-j ininku w Pulimane ir 
gija taipgi.

Dvasios vadaš kun. B. Gri
nis tai dienai .pasakė gražų 
pamokslą, kuris pasiliks il
gai klausytojų širdyse.

Nauja vaidyba. šv. Vardo 
draugijos nariai- po visam 
parapijos salėje turėjo bend 
rus pusryčius ir trumpą su
sirinkimą. Prie draugijos 
prisirašė dar 7 nauji nariai, 
tarp jų ir laidotuvių direk.
LachaWicz. Draugijos valdy
ba išrinkta nauja. Dr-jos 
pirmininku buvo Ed. Smai- 
zer, kuris du metus pavyz
dingai vedė draugijos reika
lus ir daug jai pasidarba
vo. Jis yra parapijos komi
teto .narys ir buvęs parapi
jos trustisas. Nors nėra lie
tuvis, bet lietuviams atsida
vęs. Yra vedęs lietuvaitę 
Černiūtę ir savo vaikus lei
džia į parapijos mokyklą.
Jau ir pats supranta lietu
viškai ir jis yra pavyzdin
gas katalikas. Jo sumanymu, 
įsteigtas jaunų vaikinų All 
Saints Parish Baseball team.
Visi žaidėjai priklauso prie 
Šv. Vardo draugijos. Smei- 
zario vieton pirmininku iš
rinktas taipgi darbštus. vy
ras Pranas Pavilonis. Tiki
mės, kad ir jis eis pėdomiB 
buvusio pirmininko ir dar
buosis pavyzdingai.

Buvusio vice pirmininko 
J. Meškio vieton išrinktas

So. Chicagoji. Visi linkime 
naujai Šv. Vardo draugijos 
valdybai pasisekimo.

Piknikas pavyko. Parapi
jos pikniko pasisekiiiiui daug 
darbavosi pats klėb. kun. J. 
Šaulinskas, kun. B. Grinis, 
trustisas P. Bružas ir visi 
komiteto bei Šv. Vardo drau
gijos nariai, Sodalicija ir 
daug moterų, kurioms vado
vavo E. Genienė ir Mitkie
nė.

Pavyzdingi katalikai. Ge
niai yra pavyzdingi katali
kai. Daug darbuojasi para
pijos ir draugysčių reikaluo
se. Jonas Genys yra ilgame
tis parapijos kotniteto ir 
choro narys. Geniai yra iš- 

1 auginę gražią šeimynų, gra
žiai išauklėję ir davę moks
lo. Du iš jų šeimos yra Dė

dės Šamo kariuomenėje, d 
kiti turi gerus darbus. Turi 
savo nuosavybę, pavyzdin
gai gyvena ir yra dienraščio 
“Draugo” stfaitytojal.

Į pikniką buvo atsilankę 
daug svečių iŠ kitų kolonijų, 
tarp jų buvęs kleb. kun. J 
Paškauskas, kuris nuoŠlr 
džiai sveikinosi su savo bu 
vusiais parapijonais.

40 vai. atftUOM. Gėgužės 
21 dieną Visų Šv. parapijoje 
prasidės 40 valandų atlaidai. 
Patartina visiems parapijo- 
nams pasinaudoti šia bran
gia proga fič pelnyti daug
Dievo malonių. Koresp.

Vieša padėka
Cicero. — Lahai nuošir

dus ačiū gerinamiems mū
sų “geradariams”, kurie 
taip ddosniai aūkčjo bažny
čioje per mūsų vajų. Surink
ta $301.00.

Lai Dievas laimina Jus ir 
Jūsų šeimynėles ir teatlygi
na. šimteriopai šiame gyve
nime geriausia sveikatėle ir 
pasisekimu visuose Jūsų už
siėmimuose, o amžiną laimę 
ateinančiame gyvenime.

Jums dėkingos,
ŠV. Kazimiero Seserys

• (vietinės)

Senas muzikantas
Vestsaidiečiams žinomas 

senas muzikantas Antanai 
Budris dabar gyvena adre
su 1744 S. tJniOn A^vė. (Tėl. 
Sėeley 6980), tai yra DleVo 
Apvaizdos parapijoj. West 
Side yi^a1 išgyvėnęs 27 mė- 
tus ir griežęs parapijos,- 
draugijų ir “Draugo” pik
nikuose. Dabar jis priklau
so prie dviėjų orkėstril: Vy
tauto Kunigaikščio ir Palan
gos Žemaičių. Šios orkestros 
priima užsakymus griežti 
salėse ir piknikuose.

A. Budria yra nuolatinių 
“Draugo” ir “Laivo” skai
tytojas ir žymiai parėmęs 
katalikiškas įstaigas.

Kafrnyū&s

TikietUo^ė pažymėta 6 v. 
v., bet tikrenybėje bus 8 v. v.

Kviečiame visus atsilan
kyti paremti kilnų tikslą ir 
linksniai ^raleisiie valandė
lę. Valdyba

Marąuette Park Federaci
jos Spaudos skyrius rengia 
btrnco party per šeštines, 
geg. 18 d., 8 vai. vak., po ge
gužinių pamaldų, parapijos 
salėj. Bus puikių dovanų iki 
$5 vertės visiems. Tikietų 
kaina viso 35c. Pelnas ski
riamas veikalų apie Lietuvą 
išleidimui anglų ir lietuvių 
kalba.

MARIJONA TOLIŠIENE
(po tėvais Yukiuiltė)

Mirė Geg. 15 d. 1944 m..
6:35 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiau*.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Tau
ragės apokrlčlo, Kvėdarnos 
parapijoj Paplnaujos kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime:

2 dukteris Anna Yume Ir anū
kę Dolores ir Helen Tollšlūtę;
3 sūnus Mykolą (U.S. Army), 
Ben Ir jo moteri Oną. Ir anūkę 
Putuy ir sūnų Bruno; švogerką 
Karoliną Strelauaklenę Ir jos 
šeimą; švogerj Antaną Kazlau
ską Ir jo šelmį., Ir uaug kitų 
giminių, draugų Ir pažjstamų.

Liętuvoje paliko seaerj Oną 
Yūknaitę.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos, Tretininkų Ir 
Gyvojo Rožančiaus draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4435 So. Washtenaw Avė. Lai
dotuvės Jvyks penktad? Geg. 
19 d. 1944m. I# namu 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta i Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po tfartialdų bus nu
lydėta j Sv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse

Nuliūdę: — Dukterys, Sūnai, 
Žentas, Marti, Arnikai, švoger- 
ka, švogerls Ir Giminės.

Laid. direktorius J. Llulevi- 
čius, Telef. Lafayette 3572.■(ATIiMta

■fe* *
PADEKONE

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
stoviui prieinamas.

PACHAHKIS PAMINKI Al
PĖTER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1888 m.)«* ' ■ X
Meniški, Vertingi iiiiiniiniiiiiiiiiiiiiitiiiaiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklų dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGU8 
PA1ARNAVIVAS 

JEREIPKn’tS PRIE MŪSŲ
AUPYKlTE

dėl 
1944

r.UPREME
Savings aną loan 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretoriui ir Iždininku
ARTINI 

'KNTŲ
TA I

751W. 47th Street
4%

ANELE STOCKIENE
Mirė bal. 28 d. tapo palaidota geg. 2 d., 1944 m. dabar ilsis 

šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negalėdama atidėko
ti tlęmu, kurie suteikė jai paskutinj patarnavimą palydėjo ją j 
tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami Ir apgailėdami Jo3 prasišalinimą iš mūsų. tar
po nuoširžlai dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliamu: Kun. J. 
Pruncklui. Kun. 8. Gaučiui, Kun. F. Lukošiūi, kurie atnašavo 
Šv. Mišias, pasakė gražų gedulo pamokslą ir maldas ant kailinių 
melsdami jcu sielai pasigailėjimo pas Visagalį Dievą.

Dėkojame visiems už aukavimą šventų Mišių, kurių mūsų 
brangiai mūsų motinėlei tiek daug buvo paaukota.

Dėkojame prof. A. Pociui laike pamaldų už gražų giedoji
mą Ir grojimą' vargonais. Dėkojame šv. Kazimiero Seselėms už 
jų karštais maldas bažnyčioje laike pamaldų. Dėkojame Jonui 
Dimšai ir visiems grabnešiams. Laidotuvių direktoriui Antanui 
Phillips už Jo mandagų Ir tvarkingą patarnavimą. Negalėdami 
asmeniškai visiems prisidėjuslema prie laidotuvių padėkoti. Tadgi 
malonėkite priimti šitą nuoširdžią padėką per spaudą. O tu 
mūsų Brangioji Motinėle ilsėkis Vlešpatieo ramybėje. Mes ta
vęs maldose negalėsime pamiršti amžinai.

Nuliūdę; Dukterys su šeimomis, Sunite su šeimomis, Seserys 
ir Giminės.

zr-z. t

‘i-'į * i

___

ArtJhU A TĘS PKtt MUS 
IB 8 

AGENTŲ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ “ub ros?

Geriausio Materioio Ir DaTbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- 

tVfl daugeliui mūsų Ltetui
itams pilną pat 

Didysis Ofisas Ir DlrbČUVė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gm«ų MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DOJMs Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEKLEI LOS

PASKOLOS DALOMOS A N T P IR M Ų- 14 0 R 6 IČ f Ų 1

KEiatUfO SABINOS 
TEL.: CALUMET 4118
« įn. ■ , ■ t Į i

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LŽTČoVŲ mAnĖsINIV IŠSrOltfJIMV!

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINI AI N E PRIKLAUSOM I?

TAIKYKITE mfisų jstalgoje. jHteų indėliai 
rūpmtingat globojami |ę Ugi SA,(Mn.(N) ap
drausti per Pederal Savingfe ahd loan In
surance Corporation. .Ifisų pinigai boa greitai 
išmokami Jum* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

AND LOAN 
Jos. M. Mozeris, Sec’y.

— n n =
ASSOCIATION 

3228 SO. itALSTKD ST.

/ A

JURGIS JAŠKUNAS
Gyveno — 1401 South 48th Court, Cicero, Illinois.

Mirė gegužės 14 d., 1944 m., 10:55 vai. vak., sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramyga
los parap., Utainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 43 nūetus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Karoliną (po tėvais Gri- 

naitė), sūnų Lt. (j. g.) Stanislovą (U. S, Nąyy) ir jo moterį 
Joan, dukterį Estelle, 3 anukus Georgene, Richard ir Caro- 
lyn, švogerką Teresę Balčiūnienę ir jos šeimą, švogerius Vla
dislovą ir Kazimierą Grinius ir jų šeimas, pusseserę Uršulę 
Kraujalienę ir jos šeimą, 2 pusbroli-us Stanislovą Jaškuną ir 
Juozapą Jesiūną, giminaičius Sister M. Stephanla, kun. Julių 
ir kun. Bruno Grinius, brolį Juozapą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 seseris Prancišką 
ir Barborą.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. 50th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktad., geg. 19 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtai į Sv. Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįBta- 
mus dalyvauti šiose laidotuvėsė.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Marti, Anūkai, švogerką, 
Švogertsl, Pusseserė, Pusbroliai, Giminaičiai, Brolis ir Gimi
nės.

-Laidfttuvių Diręfctpriųs 4&t&naaf#,,Petl{wTęį. Cicero 2109.

GARY, DfDIANA LAIDOTUVItr ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOftlE
GerlMsftas pAtamrVtltttt — Moteris patarnauji. 

I^BONE 9900 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS UI MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

_____

4605-97 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. CdRfornta 
Avertde 

Lcrfdyettd 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vWL

fttai Mumis 
Pasftikčjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m.
Tos Pačios šeimos-

Rankose! anMkiiiuiiuiHiiHiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiliiini

PERSONALIZKD MEMORIALU AT NO ADftmONAL COSTI , 
PARTICULAR rEOPLE PWTOT.lt PACHANKIS PRODUGTION8 

DIŠTRIBŲTORS OF THB PAMOUB MONTKLLO ORANITB 
MM ftmndful—Mote P«». ta WorM.

BUY U. S. WAR BONDS #ITH THE SAVINGS
UT®8 PRIE —‘

PACHAN1
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commaroe

MODERNI Išvidini PARODA: REZEDENCUA:
4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tėl. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI <4
Chlcogės
fietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Tarime 
Koplyčias

VIsom Miesto 
Dalyse

AMBULANCE
PatAraaVimas

Dienų ir Naktį

J. UULEVICIUS
4M8 SO. CAUFOBNIA AVSL PhOM LA?, Sffri

P. J. RIDIKAS
SSM SO. HALSTED ST. 710 W. ISth 8TKŽĖT

Idephoae YARDS 141>

LI. ZČ1P
1646 WEST 46th ST.__________ Fttone VARPE toto
MAŽEIKA EVANAUSKAS

Pimoe YARDS8319 LITUANICA AVĖ

LACHAWlCZ ir SUNAI
2614 WEST 2Srd PLACE 
10766 A MICHIGAN AVĖ
— - - 

Phones: CĄN^L 2515 
COMMODORE 5766 

.. PULLMAN 1276
L BUKAUSKAS

16831 so. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN
ANTANAS M. PNlLLtfS

8307 LITUANICA AVĖ Phone YARDS 4969
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS

PAVASARINIS PIKNIKAS
Sekmadienį, Gegužės (May) 21 d., 1944, 12 vai. 

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Cicero ir Pulaski 

BUS VISOKIŲ ŽAISLŲ IR GERA MUZIKA VISUS LINKSMINS
KVIEČIA: — KLEBONAS IR KOMITETAS

Iš bitininkų gyvenimo
e

Kodėl negali sėsti?
• •

KAS ĮVYKSTA, KAI BITININKAS ĮKIŠA GALVĄ Į 
BIČŲ DĖŽĘ, O BITES GRIŽĄ Į NAMUS

LOS ANGELES. — Tei
sėjas Leon R. Yankwich pa
klausė bitininkų ar jie ne
galėtų pasakyti kodėl jie 
nesėda kaipo jurors (kaip 
jury nariai).

“Taip”, — pasakė vienas 
iš grupės, Paul J. McDonald, 
inžinierius, ir teisėjas pa
klausė kodėl.

“Mano draugai pasakė, 
kad išmintingas dalykas 
yra įsigyti dėžę (avilį) bičių 
ir tokiu būdu galima turėti 
nuosavo medaus”, — Mc-

Pašoko net iki lubų

Donald paaiškino. “Aš ga
vau avilį (dėžę) bičių. Kitą 
dieną ‘mano bitės išlėkė. At
rodė, kad jos ieškojo vietos 
spiečiui.

“Well, aš buvau prie bičių 
dėžės, mano galva ir pečiai 
buvo bičių dėžėje, ir aš žiū
rėjau medų, kai bitės grįžo 
atgal. Aš manau, kad ponas 
teisėjas suprantate mano 
poziciją”.

“Skaudančiai aišku”, — 
sutiko teisėjas. “Išteisin
tas”.

Trys kepalai duonos - $1,691
TONAWANDA, N. Y. — 

Bronislaw Socha pašoko net 
iki lubų gegužės 16 dieną, 
kad trys bakanėliai duonos
kaštavo $1,697.,«

Du vyrai jam pažadėjo, 
jei" jis įrodys savo finansiš
ką pajėgumą, kad bus dele
guotas išlyginti vieno iš jų 
mirštančio tėvo skolas. Kai 
jis parodė $1.700, jie pasa
kė jam, kad jis pinigus pa
slėptų į saxophono dėžę ir 
vyktų su jais į Buffalo, kur 
jie duos jam pilną valizą pi
nigų apmokėti skolą.

Buffalo vyrai davė jam 
maišą. Savo saxophono dė
žėje jis rado, kad $1,700 bu
vo sumažinta iki trijų dole
rių. Tai padarė sukčiai. O 
valizoje jis rado tris kepa
lus (bakanėlius) duonos. 
Taigi trys kepalai duonos 
kaštavo Bronislovui $1,697.

Reikia būti atsargesniam 
su sukčiais!

Konferencija
Illinois, Indiana ir Wis- 

consin lietuvių konferencija 
įvyksta sekmadienį, gegužės 
21 dieną, Chicagoje, Lietu
vių auditorijoje. 3133 South 
Halsted str.

Pirmasis posėdis įvyks 10 
vai. iš ryto, antrasis — 2 v. 
po pietų, o programa su re
zoliucijomis, muzika ir dai
nomis įvyks 4 vai. po pietų. 
7 vai. vakare bus programa 
ir šokiai.

Visi dalyvaukime šioje 
lietuvių konferencijoje, nes 
ji labai svarbi ir aktuali.

890 karių vokiečių 
nelaisvėje

Karo departamentas pra
eitą antradienį paskelbė 890 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie yra patekę vokiečių ne
laisvėn.

Nelaisviu skaičiuje 44 vy
rai yra iš Illinois valstijos,

įskaitant 21 iš Chicagos; 8 
iš Indiana, 4 iš Iowa, 6 iš 
Michigan ir 11 iš Wisconsin.

Šuo 21 metų

Zepp, 21 metų amžiaus, 
manoma, kad seniausias 
Chicago šuo, kurig dingo iš 
namų, 212 W. Kinzie str., 
buvo ieškomas praeitą ant
radienį.

916 karių dingo karo 
laukuose

Karo departamentas pra
eitą antradienį pranešė 916 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie dingę Centro Pacifiko, 
Europos, Viduržemio, Pietų 
Pacifiko ir pietvakarių Pa
cifiko apylinkių karo fron

tuose. ‘
Dingusiųjų karo frontuo

se karių skaičiuje 48 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 28 iš Chicagos ir 
jos apylinkės; 6 iš Indiana, 
1 iš Iowa, 10 iš Michigan ir 
26 iš Wisconsin.

Lietuvių konferencija Chi
cagoje įvyksta gegužės 21 
dieną, Lietuvių auditorijo-

VAIKŲ GINČAS

Tragedija dėl

' Arba... arba...
NEW YORK. — William 

Wiley, 17 metų, ir John An
derson, 16 metų, negrai, tu
rės gegužės 19 dieną (penk
tadienį) teisme pasakyti 
apie medžius poemą, kurią 
parašė Joyle Kilmer, arba 
eiti į kalėjimą. Jie kaltina
mi, kad dalinai sunaikino 
Brooklyne medį. Jaunuoliai 
buvo įspėti magistrato, kad 
bausmė bus didelė, jei jie 
neišmoks poemos.

Apvogė
Vagys įsilaužė pro miega

mojo kambario langą, paė
mė $170 ir daiktų už $2,530. 
Apie tai pranešė Mrs. Ber
nice Paulus, 3850 S. Keeler 
avė., policijai praeitą ant
radienį.

Kas Girdė t
Chicagoje ♦

Vakare
Gauta specialia privilegi

ja iš švento Tėvo šiandien 
(gegužės 18 d.) 5:30 vai. po 
pietų bus atlaikytos šv. mi
šios kariškiems asmenims 
(vyrams ir moterims) šv. 
Vardo auditorijoje, Wa- 
bash ir Chicago avės.

• * *

Tikra tiesa

Dexter Stokes, 42 metų, 
417 E. 46th str., ir Thomas 
Clary, 45 metų, 1152 So. 
Canal st., ramiai sėdėjo prie 
baro taverne, 1154 South 
Canal str., kai didelis tra
ko ratlankis įsirito pro du
ris ir juos numušė nuo kė
džių. Ratlankis įriedėjo į ta
verną, kai American Ex- 
press Company troko pa
danga sprogo.

Primosimas maisto per daug 15 
anksto sugadina skon|, mažina vi
taminus. Taip kas link skystimų, 

daržovių, vaisių, mėsos. Neska
nus maistas pasilieka ne
valgomas — aiSkus aikvo-

Skysčiuose, kur maistaa buvo vi
rintas ramias! mineralų — juos 
galima vartoti gaminant dažn
ius, sriubas Ir viralus mais
tingumo, kuris randasi Juose. At
liekami riebalai turi būti

MAISTO-TAUPYMO MĮSLĖ 

KARO-LAIKO ŠEIMININKĖMS
Kas link iš kiek daug šių būdų jūs gelbstat savo 
Valdžiai taupyti karo metu reikalingą maistą?
DS<15 Ramas sako, kad kiekvienas Amerikietis ISaikvoja maiato šie. 
kiant suaugsi*) žmogaus svorj kas metas. Praeitais metais tai at- 
oieke 26 milijonus tonų maisto ka žmones turėjo suvalgyti—tai di
delis nuostolis, kurj lojalūs Amerikiečiai galt išvengti 1944 metuos*? 
mažinant maisto aikvojima savo virtuvėse. Kadangi jūs, kaipo ka- 
ro-faikų Seimininkė didžiuojatės uutaupymo tvarka savo namuose 
mes tikimės, kad jūs norėsite minutę paSvęstl pertikrinant Šiuos 
SeSius būdus kaip išvengti matoma ir nematoma maioto aikvojima 
—ir sutaupyti ta brangų maistų, kuris taip reikalingas mūsų ka
reiviams ir Saliai!

oe.

Pervlrinimas daržovių padaro ne
matomų aikvojimų. Kad palai
kius vitaminus lr mineralus vi- 
rinkit daržoves greitai su mažai 
vandens. Daug maistingumo ran
dasi arti žievės, ta<t vlrln- 
klt bulves ir tt„ neskustas, 
kada galima.

ū

Greitas gendančio maisto padėji
mas | šaldytuvų ar kitų tinkamų 
vietų Išvengs vitaminų praradimų.
kad, dauguma žalių daržovių pra
randa vitaminų nors gerai padė
jus, tad tik pirkite tiek klek . 
reikalinga trumpam laikui. I

1
Mėsa pprvlrlnta-pcrkepinta per
daug susmunka, aikvojinias mai
sto. Skonis ir taipgi maisto ver
tė sutaupoma tinkamu virinimu- 
kepimu. Kepsnius reikia kepti IŠ 
lėto su mažu karščiu. Spir
ginant daugiausiai reikia I""“I 
greitos, karštos liepsnos.

Ilgas laikymas daržovių vandeny
je naikina maistingumų. Sutir
pina Jų mineralų ir vitaminų 
klek). Vanduo jslsiurbęs J špl- 
nakus po išplovimo užtenka vi
rimui. Kitas būdas sutaupy- 
mul vitaminų—venkit (mai
šant orų J maistų verdant.

Ū

Jūs Verdate Be Aikvojimo Kada Jūs Verdate su Gazu

Populnrfls IMretšklmal turi daug naminės tiesos Juose, kaip tai 
vaikučiu mėgiamasis Išsireiškimas, "You're eooking wlth gan!” 
Na, kada Jūs verdate au gazu Jūs vartojate vienatini kuru, kuria 
priduoda tikrų klekj karščio kų pageidaujate akles mirksnyje. 
Didis suvaldymas ir lankstumas šios svarbios šltumoš priduoda 
Jums tikrų sutaupymų. Ir pagelbsti Jums kovoje prieš Išeikvo
jimų jūsų virtuvtse kiekvienų kartų kada jūs gaminate valgius.

Kada norą atsiradus arti Peoples Gas Nutritlon Centro (4839 
Irving Park Road. 846 W. 6Srd St., T22 R. Michigan Avė.), Jūs 
esate kviečiami užeiti Ir paklausti vieno iš mflsų išlavintų eks
pertų. kad parodymų Jirma daugiau būdų kaip būtu Jums gali
ma virti ar kepti su gazu ir sutaupyti maisto iškaščlų. Knygu
tės Ir ekspertų patarimai kas link plenavlmo žemos—kainos, 
karo—laiku valgius yra Jūsų tik paprašius bet kuriam Peoples 
Gaa Nutritlon Centre.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

William Beebe, 10 metų 
amžiaus, buvo klausinėja
mas praeitą antradienį eo- 
ronerio jury kaip jis šovė 
ir nužudė savo brolį Clif- 
ford, 13 metų amžiaus, jų 
namuose, 355 So. Rowll avė., 
Joliet, laike ginčo kaa turė
jo sutvarkyti lėkštes praei
to pirmadienio vakare.

Po to, kai vyresnysis bro
lis nusivijo į aukštutinę na
mo dalį, policija pasakė, 
William sugrįžo į virtuvę 
nešinas savo tėvo šautuvą ir 
pasakė, kad jis parodys 
“kas čia yra bosas”.

* ¥ *
Policija pasakė, kad Clif- 

ford buvo paėmęs ginklą iš 
miegamojo kambario klose- 
to ir vartojo pagąsdinti jau
nesnįjį brolį laike vijimosi 
antrame aukšte. Negalėda
mas surasti Williamo pasi
slėpimo vietos, Clifford nu
ėjo žemyn laiptais ir padėjo 
ginklą atgal į klosetą, iš kur 
William jį paėmė.

Tėvų, Mr. ir Mrs. Wayne 
Beebe, ir penkių kitų vaikų 
tuo laiku nebuvo namuose.

/ mus
X Kuil S. Adominui ir 

kun. S. Joneliui, šv. Kry
žiaus parapijos vikarams, 
pagerbti jų vardadienio pro
ga, sekmadienį, gegužės 21 
d., parapijonai ruošia, ban
kietą.

( X A, F. česnai, plačiai 
tarp lietuvių žinomos pir
ties (Paulina Russian Turk
ish Baths) ir prie jos taver- 
no savininkai, šiomis dieno
mis taverną pardavė. Pasi
liko tik “rooming house” ir 
pirtį.

X Ceplial, marketparkie- 
čiai, pasinaudodami gauto
mis atostogomis, išvyko į 
Winfield, W. Va. Pažįsta
miems rašo, kad ten begalo 
graži gamta ir atostogimis 
labai patenkinti. Cieplys vie 
noj ir toj pačioj dirbtuvėj 
yra išdirbęs 20 metų ir dė! 
to atostogų gavo net visą 
mėnesį.

X Sgt. P. Pikturna iš 
Town of Lake tarnaująs ka
riuomenėj kur nors Pacifi
ko salose rašo, kad salų gy
ventojai kareiviams daug 
padeda. Sako, už kąsnelį jau 
tienos jie net mielai išplau
na skalbinius.




