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2 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS šeštadienis, birž. 3 d., 1944

WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Racine
Pagerbimas buvusios 
vargonininkės

liko Violet Barkauskas. Joa 
palydovė buvo Emily Mikui- 
sky.

Atvyksta linksmus 
svečiai

Gegužės 28 d. susirinko 
hažnyčios salėn virš šimtas Būsiantį sekm., birželio 4 
žmonių ir prie ypatingai va^’ F°P^et Racino pa-

rapijos salėje įvyks šv. Ka
zimiero draugijos koncertas 

toj pagerbti buvusią šios pa- įvairamynų vakaras, kurį 
rapijos vargonininkę Julia lįPildys Kencsha, Šv. Petro 
Kyle (Kompiūtę). Ji nese- parap- choras- Po progra- 
niai ištekėjo už Vincent 1108 ^Us £°kiai. Draugija 
Kyle, kuris per 5 metus bu- 1U0Širdžiai kviečia visus da
vo armijos lakūnu. Per pa- yvau L
gerbtuves dainų ir linkėji
mų programą gyvai vedė ir 
lietuviškai ir angliškai šios 
parapijos populiarus biznie
rius ir uolus veikėjas, Anta
nas Vasiliauskas. Buvo su
teikta ir dovanų. Kun. An

skoningai paruoštų stalų, 
dalyvavo vakarienėje paruoš

Nauji bažnytiniai rūbai

Pastaruoju laiku įtaisė 
mūsų bažnytėlei gražią, nau 
ją, žalią kopą Rose Wein- 
hold, buvusi Gališanskiūtė, 
kuri, kad ir dabar negyve- 

tanas Ignotas ir dalyvavo, na šioj parapijoj, vis nepa- 
eukalbėdsmis maldas. Pa-
gerbtuvių komitetą sudarė:
S. Rakštienė, Agnės Zizmin3 
kaitė ir Anna Vasiliauskie
nė.

POILSIS ŠIURPULINGOSE PASAKOSE EJ55SSitBaisis An*s

vusio pagelbininko Lt. Chap- tuvio pergyvenimai 
lain kun. H. Kolendo, kad
jis atvyks j Grand Rapids (LKFSB) Anglų spauda 
birželio 8 d. Ta proga pa- Pačiai aprašė nuotikius Li- 
rapija jam ruošia pramogė- verpoolio lietuvio Vinco Kul- 
ję pono (William Colbon). Jo

< * * tėvai tikri lietuviai ir jisai
Laidotuvės. Gegužės 29 d. patsai supranta ir kalba be

buvo laidotuvės Agnieškos 
Abromaitienės, 72 m. amž., 
kuri mirė pas dukterį Mrs. 
James Sutter (Alice). Be 
Alice, liko liūdėti dar pen
kios dukterys: Mrs. Alton 
Starr, Mrs. Mary Takas, 
Mrs. Agnės Panavas iš Chi
cago, Mrs. Geo. Herrington 
iš Chicaga, Mrs. Richard 

iWilliams iš Casa Grandi, A- 
rizona; ir vienas sūnus, Pla 

PacifikoMajoras Generolas Nathan F. Twining, komendantas toon Sgt. Frank,
15-to U. S. Oro Jėgų vieneto, Italijoj, po kasdieninių pa- fronte, 14 anūkų ir 2 pro- 
reigų, randa poilsio skaitydamas šiurpulingas detektyvų anūkus. Velionė buvo pašar-

lekiančiomis žuvelėmis, ku
rios įkrito į, laivelį. Jis ap
dovanotas British Empire 
Medai. Jo akys ir dabar nė
ra visai pasveikusios. Da
bar jis nori gauti darbą tik 
sausumoje.

Karalienės vainikavimas
Gegužės 31 d. įvyko Ge

gužis Karalienės vainikavi
mas Šv. Kazimiero bažny
čioje. Iškilmės prasidėjo 
7:30 vai. procesija, kurioje 
dalyvavo visos sodalietės. 
Bažnytėlės buvo kupina žmo 
nių. Visiems paliko neišdi!-j 
domą įspūdi eisena jaunų 
mergaičių giedanti šv. Pa
nelės giesmes, viešai pareiš- Pir^i- 
kianti pagarbą ir meilę Dan
gaus Karalienei. Vainikavi
mą Šv. Panelės ••s1, stulos at-

miršta mūsų.
Taipgi Stanislovai Statke-

vičiai įrengė naują, baltą 
Kristaus Karaliaus kopą. Al- 

I toriaus Puošimo draugijos 
pirmininkė, Ona Vasiliaus
kienė pasiuvo ir numezgė 
brangią albą, ilgų mėnesių, 
darbą — tik viena iš eilės 
jos dovanų altoriaus garbei 
ir pagražinimui. Parapija 
džiaugiasi turinti tokių ge
raširdžių žmonių, kurie ne 
vieną syk j, bet laikas nuo 
laiko atmena kad ir altori- 
niai rūbai plyšta ir reikia 
atnaujinti arba naujus nu-

pasakas. Tai vienas mėgiamiausių jo skaitymų. (Acme- 
Draugas telephoto)

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Vaikužių Diena. Gegužės lio 4 d. šv. Jurgio dr-jos 

21 d., ŠŠ. Petro ir Povilo svetainėje mokyklos moki- 
par.apijos bažnyčioje buvo nių ruošiama programa 
šv. Mišios intencija vaiku-' mokslo metų baigimo pro-
čių, kurie priėmė pirmąją ga. 
šv. Komuniją. *

* * * Pagerbimas, 'šiomis die-

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

Ketverge, 7 vai. vakare. 
W.C.F.L., 1000 Kllocyclea —

Nedalioj, 1:16 ral. vakare.

vota Barto koplyčioje. Pa
laidota Washington Park ka 
pinėse. V.M.K.

WOLK STL'DIO
I94S WeU 35* Street

' /,z'

\i»\ t st n> riio HM.K u »n 

I nu Lsl I’OSSIBI.L PKK I S

PltONfc I.AFtH.m J* 13

{.uviškai. “ Liverpool Echo' 
taip aprašo jo šiurpius per
gyvenimus :

— Dabar ieško darbo jū
rininkas pečkurys W illiam 
Colbon, kuris gyvena 70 So- 
ho St., Liverpool. Jisai plauk 
damas 76 dienas atvirame 
laivelyje matė, kaip jo kapi
tonas ir dar 18 draugų mi
rė vienas po kito, iki šešio
liktoje jo kančios dienoje, I 
tiktai jisai vienas tebeliko 
gyvas, paliktas laive’yje su 
septyniais savo draugų la
vonais. Jis surišo vairą ir 
apalpo, bet už dviejų savai
čių buvo rastas dar gyvas, 
be sąmonės ir sveriąs tik 
75 svarus. Nebegalėjo jisai 
net savo pavardės atsimin
ti. Iš pradžių ja laivelis bu
vo po kapitono (Chadwick) 
komanda. Maisto dar buvo 
35 dienas. Kada maistas iš
sibaigė,-tai Colbon maitinosi

si.
Aukią ir pelenuose pažin

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
podėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

i

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

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

JOHN A. KASS
IEVVELKY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

1
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’

aa

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽI ANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES 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-UOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

TeL CANaI 6122

- DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. CermAk Rd.
: 1—8 popiet h 7—8 v. v. 

Tiaflad. tr

DR. STRIKOL'IS
mBMSAM AND SURGEON 
4645 S«. Ashland Avenne 

OFISO VALANDOS:
tae S Rd 4 kr mk> • iki g vaL

Dirmavonė. Gegužės 24 d, 
buvo dirmavonė, kurioje da
lyvavo apie 170 ypatų. Ce
remonijas atliko J. E. vys
kupas Francis Haas. Be kle
bono kun. J. Lipkaus, buvo

Molly ir daugiau svečių kįunigų,
kurie dalyvavo iškilmėse.

* * *
Koncernas. Gegužės 28 d. 

vakare šv.'‘ Jurgio dr-jos 
svetainėje pakartotas kon 
certas, kuria prieš kelias 
savaites buvo suruoštas Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų, sve
tainėje.

* * *
Karo žinios. Vasario mė

nesį, vietos la;krašči.ai buvo 
paskelbę žinias ir įdėję nuo
trauką Pvt. Robert Burns, 
kad jis yra dingęs kur nors 
karo fronte Italijoj. Gegu
žės 27 d. tėvai Adolph ir Ma
rie Burna gavo linksmą ži
nią, kad sūnus gyvas ir svei 
kas, tiktai randasi karo ne- 
laisvėje Italijoj. Tą žinią 
pranešė karo biuras.

Gegužės 28 d. Mrs. Emma 
Quigley gavo žinią iš Karo 
Departamento, kad jos vy
ras John Quigley; Army Air 
Corps, yra dingęs kur ap
link Austriją.

Emma yra duktė našlės 
Mirijonos Kamm (Šiokie 
nės), gyv. prie Gezsn Ave., 
kuri turi du sūnus, Frank 
ir Bernard, karo fronte.

* * *
Mokyklos vakaras. Birže

MIRACLE"senoms
——M A LIA V A

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

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

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

mOMlON
FASTIKMM

r at'*

MIRACLE WALL FINIŠU

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Paflor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų lr Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per šį Pavasarinį SI Metų
IŠPARDAVIMĄ

6858 Sėt Talman Ave.

Tel. GROvehiU 0617

Offlee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

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

4797

TaL TARds 2246

:dr. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

▼ai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. "

Ofiso Tel. VIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofba vnLl 1-8 Ir 8-8:88 E. H.

REZIDENCIJA
S241 West 66th Plane 

• • • Tel. REPnblic 7868 /

TeL CANaI 0257
Rez. Tei.: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

Tel. TARds S149

DR. V. A. M

N. YARda 0921 
■o.: narvMd ur.

BERLAND'S
PAINT STORE

Me. Pri,tat»ra1917 g. Halsted St.
Visur CANAL 1684

— 3618 West 26th StreetPietvakarių Krautuvė

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgicių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUTERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

________________________ OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vaL vakare.

HIAROUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M

WHFC -1456 kilos.
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

8:30 vaL vakare.
EKTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais mo 7 IU 8 y. y.
"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Ave., Chicago, IIL
Telefonas — GROvehiU 2242 

S

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aktų vlaam gyveni
mai. Saugokite jas leisdami lftef- 
camlnuotl jaa modernlBklausla 
metodą, kuris rsgBjimo mokslas 
rali sutelkti.

. SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prajau

na visą aklų (tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
** "*** OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenne
»- Kampas 18-tos
Telefonaa t OANAL 0323, Chtcaco

OFISO VAJ MINDOS: 
Kasdien 8:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir Seltad. 8:80 a. na.
~-.uu T:80 p. m. 

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• veL: ano 1-8; auo 6:30-8:89 
756 West 35th Street

M4 SS* Street
TU.: 11-12; 2-4; h 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 lr 6:30-8:38 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra tojt 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
t nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
' išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDuay 2880

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

ĮDR. G. SERNER ’
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėtų patyrimas
TaL i_ Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Iitaiao. .1
Ofiso lr Akinių Dirbtuv*

80. HALSTED ST. 
Kampas 34tb Street 

dos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8

Ofise TeL .... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
UGONJUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 Iki 8:00 vai 
Trečiad. br Sekm. tik suaitariua

DR. P. ATKOCIONAS
DANTISTAS

.446 S. 49th Court, Cicere 
t Antradieniais, Ketvirtadieniais 
f tr Penktadieniais
▼•Lf 10-12 ryta. 2-9, 7-0 P. M. 
1147 SL Halsted SL, Chlea««

4-

/ tr
VaL: nuo 8 n.p. iki 8 vakare

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayetto 3219 
Bez. TeL LAFsyette 0094 

Jeigu Neatsfliepismn— 
Įšokto: KEDzU 2969 

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

Oeštad. 6 vaL 0d 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

J. VV. Goethe
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I F I N D "HELP W A N T E D" A D S
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP VVANTED — VYRAI HELP WAJrftJ> — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS RE-AIi ESTATE FOR SAI,E

“DRAUGAS" HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolpii BIH8-91H9

SVARBUS PRANEŠIMAS

VVar Manoower Commission nu
statymai reikalauja kari riaugu
liais darbininku turi įsigyti F»- 
liuo^aviipo Raiti) (statcmcnt of 
avallability) nuo dabartinės dar
bo (staluos — ar nuo VVar Man* 
power Commission — pirm pra
riedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitlkrlnklt ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga palluosa- 
vlmo raitas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

PAPR. DARBININKŲ
GERA MOKESTIS

Geros valandos, pastovūs darbai. 
lOO'/n karo darbai. Atsišaukit.

DE VRY CORPORATION
1111 Armitage Ave.

VEITERKŲ
SANDWICH MERGINŲ

Fountaln pagelblninkių, pilnam ar 
daliniui laikui. Patyrimas gerai. Uni
formos duodama. Aukščiausia mo
kintis. Atsišaukit dabar.

STINEWAY DRUG OO.
1104 S. VVabash. 5th Fl. Ofise

HELP VVANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVRJŲ—HOTTSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper's Ofisan 

EDGEVVATER BEACH HOTEL 
6349 Sheridan Road

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Metų

Patyrimo nereikia, pantovfla darbai. 
Proga viršlaikio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD ELSMF.RE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

PRODUCTION & SHIPPING 

DEPT. VYRŲ 

PATYRIMO NEREIKIA

fti vra svarbi karo dirbtuvė duo
dant progos pastoviu darbų su 

po karo ateičia.

Visi darbai pagal reguliacijas 
War Manpower Commission.

Barrett Division
2800 S. SACRAMENTO

MERGINU
MOTERŲ

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinamo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 po. arba Seštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE 
VYRŲ

Patyrimo nereikia — Abelnl dirb
tuvei darbai — 70c Iki SOc j vai. 
pridedant. 5 dienos j savaitę, šeš- 
tad. Ir Sekmad. dirbti nereikia.

FARLEY MFG. CO.
2650 Belden Ave.

LAIKRODININKŲ _ aukštos rū
šies Pastovūs no karo darbai. Ge
riausia mokestis. -L MERRIMAO 
VV'ATCH CO., HOO N. Clark.

SHEAR VVRŲ Ir Paprastų Darbi
ninkų dirbti scran iron yarde. Ge
ra inokestiH. Ats'šaukit — 330 N.
CALIFORNIA AVE.

PATYRUSIU IR NEPAT. 
DARBININKŲ

Platers’ Pagelbininkų 
Brown & Sharpe Set-up 
Multiple Screw Machine

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Thread Mill. horizontai 
Kingsburv ODeratorių 
Abelnų Machine Shop 

Darbininku 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 

LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Ave.

★ ★
Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui Siftui.
★

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

TUOJAUS DARBAI DEL: 
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
CANTEEN DARBININKŲ

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 

vakare iki 12:00 valandos naktį.

KABO PRAMONĖJE

DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžins 20 iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

PIRKĖJAMS

ATYDA!
Sut&upykit sau DAUG laiko Ir pini
gų jalgydami mūsų didelj dykai su
teiktų sųrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt. rašykit ar atailankykit mū
šy ofiaan kur bua sutelkta greitas, 
mandagus ir inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.
TEL.—CICERO 453 

VADOVAUJAM GREITU 
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

VYRAI IR MOTERYS

TIN PLATE SORTER
Gera mokestis, malonios dar

bo sąlygos. Atsišaukit į

BENJAMIN WOLFF & ČO. 
2035 W. 58th St.

hallicrafters
radio

four times winner

Vyrų
LENGVIEMS PORTERIO 

DARBAMS 
NUOLATINIAI

Trumpoms valandoms.
Gera mokestis.

LOGAN
DEPARTMENT STORE

MIIAVAUKEE & DIVERSEY
ATSIŠAUKIT 3-čiam AUKŠTE

Poliruotojų
ir Grinders 

PORTABLE ĮTAISYMAI
★ ★

80c Į vai. laike mokinimo.
54 vai. i savaitę.

Puikios progos po karo tiems, ku
rie gali greitai išmoktu Stainless
plieno poliravimas.

JUST MFG. CO.
4618 W. 21st ST. ’

KALVIO
Proga patyruiiiam vyrui prie pasto
ve iii, darbo ornamentai geležies dir
btuvėje. NKW CITY IRON VVORKS 
—6401 S W< Mtem.

ABELNŲ DARBININKŲ 
Proga jaidirblmo. Svarbi pramonė. 
Po karo darbai. NEW CITY IRON 
VVORKS—5401 S. VV.gtem.

SKELBKITRS “DRAUGE”

FREIGHT HANDLERS
Svarbi pramonė, gera mokestis 

Ir valandos.
1030 VV. WASHINGTON BLVD. 

CANAL 7225

REIKIA — MOTERŲ VALYTOJŲ 
IR ŠLAVĖJU ATSIŠAUKIT SUPE
RINTENDENTO OtEISAN. MAN
HATTAN BUU.DING, 431 S. DEAR- 
BORN STREET.

MASINOM OPERATORIŲ
Nepatvrusių. 721/>c į vai. pradinė 
rata. Patvrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

E. A. BATJMBACH MFG. CO. 
1812 S. KILBOURNE AVE. 

(4500 WEST)

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale I

* ★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą”.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JĮ KITIEMS

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

’TT f-E r

MES JUS IŠMOKINSIM
★ , ★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI SEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVE. CICERO

Merginų ir Moterų
INSPEKTAVIMO DARBAI 

PATYRIMO NEREIKIA
Dienomis ar naktimis šiftat 48 
vai. į savaitę. Automatiškas pa
kėlimas po 30 dienų, šie yra la

bai svarbūs darbai. 
Atsišaukit tuojau.

Arnold Schwinn & Co.
1718 N. KILDARE

AIR. MACTNTYRE CAP 3000

MERGINŲ IR MOTERŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Pilnam ar da
liniam laikui. NEVV SPECLALTY 
COMPANY, 1M4 W. Supertor St.

MOTERŲ
Išvalyti ligonių kambarius. Patyrimo 
nereikia. 48 vai. J savaitę. Valgis ir 
uniformco duodama. 2 savaičių ap
mokamos atostogos po vienų metų. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

JACKSON PARK HOSPITAL 
7581 Stony Island Ave.

MERGINŲ
MOTERŲ

Lngviems dirbtuvės darbams, prie 
popieros produktų. Patyrimo ne
reikia. 60c j valandą.

CAROLINE BURKE 
3903 Cottage Grove Ave.

ARMY-NAVY "E"
100% War Production

REIKALAUJA 
MOTERŲ IR MERGINU
Prie malonių lengvų dirbtuvės 

darbų
MES IŠMOKINSIM JUS

Ir mokėsim pilną ratą laike mo
kinimo. Nėra piece work, regu- 

liaris pakėlimas.
SAVA CAFETERIJA 

HOSPITALIZACIJA 
IR APDRAUDA 

APMOKAMOS ATOSTOGAS
★ ★

YRA TAIPGI NEKURIU 
DARBŲ

VYRAMS IR VAIKINAMS

the hallicrafters co.
2611 INDIANA AVE.

VYRAI IK MOTERYS

SKALBYKLOJE 
FEEDERS — FOLDERS — 

SHAKERS
Mes Išmokinsim norinčias dirbti dar
bininkes. 60c J vai. pradedant ir 
uniformos duodamos.

MT. SINAI HOSPITAL 
2750 W. 15th PLACE

BILLER
FOR

Moon-Hopkins 

Billing Machine 
★ ★

EXCELLENT OPPORTUNTTY 
, PERMANENT POSITION 

PLEASANT WORKINO 
CONDITIONS

★ ★
(Located oposite Chicago and 

Northwestem Depot).

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.
REIKIA PATYRUSIOS M ATRA
ŠAMS TICK SIUVĖJOS. ATSISAU
KT? — CHICAGO MATTRESS CO., 
1500 W. ROOSEVEI/T RD.

REIKIA
MERGINU ir MOTERŲ

DIRBTI DIENOMIS 
PRIE LENGVO ASSEMBLY 

Patyrimo nereikia 
VVATLINO MFG. OO. 
4A50 W. FUI/TO N ST.

MERGINŲ — MOTERŲ. 18 Iki 46, 
dirbti prie Soda Fountaln ar prie 
atalų. 4 vakarus J savaitę. Patvri
mo nereikia. Gera mokestis. TS 
Side pa getdau lama. GtJYON’S PA- 
RADISE RALI,ROOM, PI,Asą 5187 
po 12 vai pietų.

ARMY — NAVY “E" 
DIRBTUVEI REIKIA

100 MERGINŲ
Prie lengvų, švarių, (domių darbų 
Dvigubinta poilsio laikotarpis — dy
kai ligoninės apdrauda.

• SPEED-O-PRINT OORP.
159 E. Grand Ava.

Galybę galima nusipirkti 
vien tiktai gyvybe.
MELSKITĖS U2 TAIKĄ

OPERATORIO
DIŠIŲ PLOVIMO MAŠINOS

Nėra kitų pareigų. Vyraa ar mote
ris Patyrimo nereikia. 8 ryto iki 
4:30 pp. Sekmadieniais nereikia 
dirbti.

AUSTIN Y. M. C. A.
501 N. CENTRAL

Vyrų ir Moterų
Lengvi drill presą ir milling 

machine darbai.
Puikios po karo progos 

Vyrams — 60 vai. į savaitę 
Moterims — 48 vaL į sav.

MILLED SCREW PRODUCTS 
2016 W. LAKE ST.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ .
Patyrualų, 887.80 | mėnesi
Pilnam ar daliniam laikui 

Krelpkltte prie Honsekeeper.
BDOOTVATER BEACH HOTEL, 

Rd.

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINU — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiitams.
DIŠIU PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiitui- 
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CITECKER dalinio lai* 
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiltai. 
Valgis Ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglaa Park **L” iki Durų.

PRAŠOM, PRAŠOM 
PASKAITYTI
Akli Stalino vergai, 
Kniaukia lyg kad katinai, 
Susispietę visi choran,
Tik ne savo laisvu noru.

Ką įsako jiems Maskva,
Visi sušunka: Ura!
Laisvės Lietuvai nereikia, 
Ji jiems nėra jau sava.

Bolševikai visad loja,
Kai šunelis ant mėnulio, 
Juos mašina suka drulia, 
Tarybiečiams kiša koją.

Kas tik laisvo, kultūringo, 
Bolševikams nenaudinga, 
Mat tamsybių jie apuokai, 
Malonesni jiems kazokai.

Kas tik savas tai ne jų, 
Verčia, rauna iš šaknų.
Po raudona jųjų skraiste, 
Knibžda tūkstančiai velnių.

Jųjų melai gėja melą,
Kad tamsuolius suvedžioti, 
Kasdien rašo, kalba mato, 
Stengias tiesą palaidoti.

Kasdien renkas, mitinguoja 
Naujus skymus vis diktuoja, 
Kaip ant iždo užsitūpti, 
Dolerukus aau išlupti.

Bolševikams kapitalas 
Lyg kaip katinui dešra. 
Prie jo brukąs, lenda malas,

Pamatysit, kaip laimėsim. 
Ateis ir mums linksmos die-

, nos,
Kapitalą kai turėsim.

Tas Staliorius — tai galva, 
Brač, razumna, ne'kvaila. 
Kai tenoru jis užtraukia,
Jo tavorščiai žviegia, kaukia.

Keistutiečiai yra garsūs, 
Nariai patriotai, narsūs, 
Kaip nutaria, taip padaro, 
Bolševikams duoda garo.

Jie atstovus visur renka, 
Visi, kaip tik viena ranka, 
Kur tėvynės šaukia balsas, 
Ir Kęstučio girdis’ vardas.

Ir štai komunistų laimę 
Nuneša, lyg laukų vėjas.
Jie iš pykčio dėl nelaimės, 
Spiaudosi laukan išėję.

“Hitleriniai”, šiokie-toki, 
Mes gi jiems nedovanosim 
“Kada nors susivadinę, 
‘‘Mes jiems kailį išvanosim”.

Ir raminas taip maskiniai, 
Kai išeina nusiminę,
Ir vėl ieško įkvėpimo,
Jie pas batiušką Staliną.

Nai, sakykit keistutiečiai,
Ar ne “fain” gi turit ‘.‘cho

rą”?
Jų neprašot, ir nekviečiat. 
Jus jie linksmin savo noru.

PIRKITE KARO BONUS'

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.

Imkite Donglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-
VAIKINŲ

M O T E/R Ų 
-MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBftKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Tranaformers

Mums Reikia
MEKANTZMITI 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
2528 CLYBOURN AVE. ar 1850 8. KO8TNER AVE.

žmogžudžiai gavo 
beveik 300 metu

Du negrai, kurie nužudė 
du kitus negrus mažuose 
apiplėšimuose, buvo nubaus
ti ilgam laikui kalėj iman, 
praeitą ketvirtadienį.

Watkins, 26 metų, gavo 
199''metus kalėjimo ir An- 
drew Reeves Jr., 20 metų 
amžiaus, gavo 99 metus.

Platinkite “Draugą”.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

HELP VVANTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ 
IR VYRŲ

Abelniemg darbams skalbykloje. Pa
tyrimo nereikia. Gera mokestis, pas
tovūs darbai. Atsišaukit tuojau.

BRIDGEPORT LAUNDRY
1028 W. Sint ST.

PARDAVIMUI

PARSTDUODA — 2 fletų po 4 kam
barius medinis namas. Visi Įrengi
niai. maudynė, gazas elektra ir tt. 
Prieinama kaina. Kreipkitės prie 
Savininko — antram aukšte—4117 
S. ROOKWELL STREET.

Būk loskavas, propesoriau, 
ir ištlumočyk man ant savo 
delno vieną rokundą, būtent, 
delko visi žmonės turi apri
botus norus, ale vieni bal- 
šavikai ne. Jie niekuomet 
nesitaiko prie apriboto no
ro, ale viską stengias atim
ti. Kodėl jje tokie čempio
nai? Dzūkelis

Matai, tavorščiau Dzūke
li, balšavikai yra savo rū
šies vaikai, kurie nei sėja, 
nei piauna, bet viską nori 
pasiimti. Jie negali savo no
ro patenkinti, tai yra geru
mu negali paimti, tuomet 
drasko, naikina ir visokius 
zbitkus išdarinėja iki kas 
nors nesugauna ir beržinės 
košės neįkrečia.

Tas pats ir su balšavl- 
kais. Jie nenori dirbti, tik 
iš kitų visko gauti. O jei 
geruoju nesiseka, tai pane- 
vale išplėšia, išdrasko, su
naikina. Tokia jau ruskių- 
brurliokų notūra. Ale dyvai 
tiktai, kad yra ir lietuvių, 
kurie nėra burliokiško krau
jo, bet stikina už burliokus 
ir, jei turėtų macės, daugiau 
padarytų visokių zbitkų, ne
gu yra padarę burliokai.

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cta rasite tok) darbą, kurį 
norite Ir pajėgsite dirbti.

■oaBoaon

Jonas Bumbum užvakar 
parėjo namo vėlai ir gero
kai paėmęs. Rytą žmona pik
tai ragina keltis į darbą. 
Bumbum apsiverčia ant ki
to šono ir sako:

— Kelkis tu pirmiau. Aš 
visuomet moterims duodu 
pirmenybę.
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Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.• —————_

' Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
* Metams *..................... ....'......................... $7.00

Pusei metų .................................,................... ..................... 4.00
Trims 'mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ...................  1.50
Vienam mėnesiui .......................................................................... 75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................. 3.50
Trina mėnesiams .................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ..................................................  75

Užsieniuose: -
Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų .................... .................................. •.................. 4.50
Trims mėnesiams .................................................................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
I

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo-, na tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asBienlškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

. Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Mažųjų tautų laisvė
Šiomis dienomis Jungtinių Valstybių sekretorius Cor- 

dell Hull padarė svarbų pareiškimą pokarinės taikos 
klausimu. Tasai pareiškimas yra svarbus tuo, kad jis 
yra aiškus ir išblaškąs abejones dėl pritaikymo Atlan
to Carterio dėsnių prie pokarinio pasaulio pertvarky
mo. Sekretorius Hull nesvyruodamas pasakė, kad po šio 
karo

><h. i *
mažosios tautos turės būti laisvos ir pokarinėj pasau
lio organizacijoj lygybė joms turės būti užtikrinta.

Šitoks sekr. Hull pareiškimas yra džiuginantis. Y- 
pač džiugu, kad jis aiškiai pasako, jeg Jungtinių Val
stybių vyriausybės pareiga bus prižiūrėti, kad

visos tautos, ypač mažosios, turėtų lygybę su visomis 
kitomis tautomis.

Kai kurioms agresinėms tautoms p. Hull žodžiai 
nepatiks. Bet Amerika, kuri tiek turtų ir gyvybių au
koja diktatūroms sutriuškinti ir agresoriams galą pa
daryti, turi teisę prižiūrėti, kad po šio karo būtų at
statyta pastovi ir teisinga taika. Jei bent viena tauta, 
kad ji būtų ir mažiausia, pasiliktų savo didesnio kai
myno prispausta, reikštų, kad taika neteisinga ir kad 
jos pastovumas neužtikrintas. Todėl, pagarba sekr. Hull, 
kad jis stovi už visų tautų, be išimties, laisyę ir nepri
klausomybę.

Bendrojo šelpimo fondo reikalu
SENIAI JO LAUKĖME

Vakar mūsų dienraštyje buvo paskelbtas Amerikos 
Lietuvių Tarybos gana išsamus pranešimas apie suda
rymą Bendro Amerikos Lietuvių šelpimo Fondo — 
United Lithuanian Relief Fund of America. Pranešime 
nurodytas fondo tikslas, direktoriato ir valdybos sąsta
tas ir priemenės, kuriomis fondas buvo sudarytas.

Mes taip jaučiame, kad Amerikos lie.uvių visuome
nė šią žinią sutiko džiaugsmingai. Jau seniai buvo pri-

RUOŠIAS POKARINIAM DARBUI KINIJOJ

brendęs reikalas sudaryti bendrą ir stiprų fondą, kuris 
rūpintus nuo karo nukentėjusių lietuvių, šelpimu. Jei 
dabar yra tūkstančiai mūsų tautiečių be pastogės, be 
duonos kąsnio, tai reikia sau vaizduotis, kas bus toliau, 
kas bus tuoj po karo. Todėl mums reikia būti gerai pri
sirengusiems, kad kiek galint daugiau pašalpos suteikti 
savo broliams užjūry.

Mūsų visuomenė yra prisirengusi ir pasidarbuoti ir 
aukoti. Ji tikrai nekantriai laukia galimumų, laukė 
bendro fondo, kad galėtų atlikti šventą pareigą — su
šelpti savo brolius.
TAI BUS STIPRI ŠALPOS ORGANIZACIJA

Kad United Lithuanian Relief Fund of America yra 
bendras visų Amerikos lietuvių fondas, žinome iš to 
fakto, kad jo įteigimu rūpinosi Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir matome iš fondo valdybos ir direktoriato sąs
tato. Į direktoriatą ir valdybą įeina žmonės, kurie turi 
pasitikėjimą visoj mūsų, visuomenėj. Jie dės didžiau
sių pastangų, kad fondas išaugtų, kad pašalpą reika
lingiems lietuviams tiksliausiu ir sėkmingiausiu būdu 
išdalinti.

Fondai arba organizacijos, užsiimą žmonių šelpimu 
užsienyje, yra labai griežtai ir akyliai kontroliuojami 
taip vadinamo President’s War Relief Control Board. 
Čia jie turi būti užregistruoti ir dažnai išduoti smulk
menišką apyskaitą. Pasirodo, kad bendras lietuvių šel
pimo fondas yra legalizuotas ir Prezidento karo fondų 
kontrolėje ir taip pat inkorporuotas Illinois valstybėj. 
Fondas, tad, visais atžvilgiais yra pastatytas ant tvir
tų pagrindų. Linkime jo vairuotojams geriausio pasi
sekimo jų kilniame užsimojime šluostyti Lietuvos žmo
nių ir tremtinių ašaras, mažinti jų kančias ir vargus.

Antanas S. Pocius
Šiais keliais žodžiais ir mes norime prisidėti prie 

pagerbimo žymaus muziko, kompozitoriaus ir visuome
nės veikėjo Antino S. Pociaus. Mes žinome, kad rytoj 
jam surengtame bankiete jį nuoširdžiai sveikins dvasiš
kių atstovai, jo kolegos muzikai, chorų reprezentantai, 
mįpų visuomenės veikėjai, laikraštininkai etc. Tad, ir 
mes drauge su visais kitais norime nusilenkti prieš 
mūsų visuomenei nusipelniusį asmenį, ypač prieš jo 
kūrybą ir darbus.

Šiomis dienomis mūsų bendradarbiai savo raštais 
gražiai ir tiksliai įvertino komp. A. Pociaus suvaidin
tą ir vaidinamą rolę mūsų kultūriniame gyvenime. Bet 
ir “ant jaučio skūros” nesurašytum visų tų gražių dar
bų, kokius komp. Pocius yra nudirbęs. Ir jis pats šian
dien negalėtų pasakyti, kiek koncertų yra surengęs 
ir su chorais, kuriems vadovavo, ir su simfonijos or- 
kestromis, kurias organizavo, ir kaipo solistas pianis
tas bei vargonininkes, kuris labai dažnai dalyvaudavo 
įvairiuose mūsų koncertuose. Tokių koncertų ne dešim
tys, bet šimtai. Jų visuomeninė ir kultūrinė nauda mil
žiniška. Religinė nauda taip jau didelė, nes jis, kaipo 
pilniausiai kvalifikuotas vargonininkas, puošė bažny
čiose pamaldas, kiek muzika, tiek gerai prirengtų cho- 10 m., kaip J. E. 
rų giedojimu.

Gausi ir žymi yra komp. A. Pociaus kūryba. Retas 
kuris chorų ar solistų koncertas be jo vertingų kom
pozicijų apsieina. Jo muzikos konservatorija yra pri
rengusi visą eilę muzikų, vargonininkų, kurie seka 
savo mokytojo pėdomis.

Kaipo lietuvis katalikas veikėjas komp. Pocius taip 
jau randa laiko savo pareigas atlikti. Kur tik svarbes
nis subuvimas tautos reikalams, ten pamatysi ir mūsų 
kompozitorių, prisirengusį savo stiprų petį priremti.

Tad, ilgiausių jam metų, geriausios sveikatos ir to
liau taip sėkmingai ir vaisingai darbuotis!

tingi. Be “ration card” nie
ko negali pirkti. Aplink daug 
vaikų ir daugelis suvargę. 
Jie bėgioja paskui kareivius 
garsiai prašydami “chewing 
gum”.

Cigaretų negalima pirkti 
kiek nori. Gauni tiktai sep
tynis pakelius į savaitę. Ci- 
garetai čiu 45c karbonas. 
Bet manęs tas nerūpina. Ant 
laivo nusipirkau dešimts kar 
tonų. Muilo irgi laive nusi
pirkau daug ir dabar esu 
“bagotas”. Turiu tris dėžes 
saldainių “Hersheys”, kurie 
kainuoja po 72c dėžė. Miat, 
man buvo sakyta, kad An
glijoj negalima pirkti saldai
nių.

Lietuviai politikoj
Mes:, lietuviai, kaipo Amerikos piliečiai, turime pil

niausią teisę dalyvauti savo naujosios tėvynės, savojo 
krašto — Jungtinių Valstybių politiniame gyvenime. 
Pagaliau, tai yra mūsų pareiga. Pirmiausiai yra svar
bu, kad vieniems ar kitiems rinkimams, atėjus, visi bal
suotume. Taip jau turime žiūrėti, kad politikos darbui 
tinką mūsų tautiečiai turėtų, galimybių kopti į politi
nio gyvenimo viršūnes. Be to, reikia būti ir akyliems 
ir apsukriems, kad politinių partijų kombinacijose tu
rėti atitinkamą reprezentaciją. Jei kitos tautinės gru
pės to riekia, kodėl mes, lietuviai turime atsilikti.

Kalbėdami šiuo klausimu, mes norime priminti, kad 
rytoj vakarą Dariaus-Girėno salėj yra rengiamas ban
kietas, kuriame bus progos pasitarti politikos reika
lais ir tuo pačiu paremti lietuvio juristo — ®dv. Anta
no Olio kandidatūrą į Chicagos miesto teisėjus. Vieta 
svarbi, kandidatas kvalifikuotas, todėl reikia jį pa-

Amerikoj veikia kiniečių katalikų organizacija vardu remti. Kai mūsų tautiečiai vienoj ar kitoj politinėj par- 
Acadcmia Catholic Sinica, kuri šiuo metu suvažiavimai 4 tijoj prasimuša į priekį ir gauna progos patekti į jų 
daro planus ne tik padėti Kinijos katalikams po karo kandidatų sąrašus, tada lietuviai pirmieji turi susior- 
atsistatyti, bet ir plėsti katalikų tikėjimą tarp stabmel- ganizuoti ir juos paremti. Tuo būdu mūsų dalyvavimas 
džių. (NCWC-Draugas) politiniame gyvenime bus praktiškas ir sėkmingas.
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PAMESTIEJI
ROMANAS

Ištrauka iš kareivio 
laiško

(Rašyto Pvt.*Ernest Ka
minsko tėvams gyvenan
tiems Ciceroj).

Šiuo metu esu kur nors 
Anglijoj. Amerikos pinigus 
įsikeičiau į anglų, kurie yra 
visai kitokie, negu mūs, a- 
merikoniški.

Jau buvau nuvykęs į ar
timiausi) miestą, kuris yra 
visai kitoks, negu Amerikoj. 
Viskas kitaip. Gyventojai 
kalba angliškai, bet truputį 
kitaip, negu Amerikoj. Au
tomobilių nedaug, bet ir tie 
miaži. Atrodytų, lyg vaikų 
žaislai. Važiavime laikoma
si kairės pusės; netaip, kaip 
Amerikoj — dešinės. Tas 
mums labai keista. Trauki
nių vagonai mediniai, bet 
traukiniai greiti.

Gyvename metaliniuose 
butuose po 20 vyrų vienam. 
Lovų čiužiniai (matracai) 
padaryti iš šiaudų. Tas nė
ra prastai.

Anglijoj mačiau gražių 
vietų. Visur pilna puikių me
džių ir gėlių. Žolė tokia ža
lia, kad aš niekur tokios 
žalios nemačiau. Visur labai 
daug žolės ir ji labai žalia.

Gyventojai aplink netur-

(Tęsinys)

Šito reikalo priežasties 
jis neslaiškino. Ypatingas 
įspūdis, kurį jis pajuto, ją 
sutikęs Lyono stoties aikš
tėje, pasiliko. Jis jautė sa
vyje neišaiškinamą neramu
mą. Daug kartų Teresė jį 
pastebėdavo ir klausdavo, 
kas jam. Kiekvieną kartą 
jis ją nuramindavo savo 
juoku, mesdamas kaltę aš
tuoniolikai mėnesių arešto.

Prieš eidama į savo kam
barį, Teresė ateidavo pri
glausti savo galvos prie sa
vo brolio, ir šis jautė, kaip 
kiekvieną dieną ten, prie
pat širdies, didėjo žaizda.

* * *
Ėjo mėnesiai.
Maksas baigė 18 metų.
Jo tėvas, nusivylęs blo

gais jo mokslo Condorcete 
daviniais, pasiėmė jį pas 
save. Gal būt, norėjo sudo
minti žmonių dvasios išlais
vinimo veikla, kurią jis bu
vo pradėjęs. Jis pasiliko jį 
sekretorium. Jo uždavinys 
buvo pirmiausia atplėšti gau 
singus laiškus, kuriuos gau
davo tėvas, juos suskirstyti 
ir pažymėti kai kuriuos, ku
rie atrodė naudingi saugoti. 
Šituo būdu, galvojo Enguer
randas, aš jį prilaikysiu ir 
sutvarkysiu jo kai kuriuo 
atžvilgiu nukrypusį elgesį. 
Pareigos Maksui patiko, jos 
jam leido įeiti ji naują žur
nalistų pasaulį, kurie gyve
na iš kovos už idėjas, gau
dami smūgius ir juos duo
dami. Jį ten domino plepa
lai, skandalai ir, pagaliau, 
galimybė pavilgyti šitame 
užnuodytame purve strėles, 
kurios nužudytų priešą.

joje. Nors dėl karo ir pa- 
silpnėjusios sveikatos minis 
teris turi nemažai sunkumų, 
tačiau būdamas taip svar
biame pos; e, kiek sąlygos 
leidžia, rūpinasi Lietuvos rei 
kalais.

Balutis ministerių 
Londone

(LKFSB) Šiemet, birže
lio 1 d., sueina 10 metų,-kaip 
B. K. Balutis yra nepapras
tu Lietuvos Pasiuntiniu n* 
įgaliotu ministerių Britani-

Jei Enguerrandas buvo 
nuosaikus kovoje su tais, 
kurie nepripažino jo idėjų, 
tai jo sūnus, priešingai, slap 
tai padrąsintas tėvo padėjė
jų, neturėjo jokio saiko. Tė
vas norėjo neigti Dievą, sū
nus jį visai niekino. Šis jau
nas laisvamanis didžiausią 
džiaugsmą turėjo pulti ku
nigus, kuriems jo tėvas vi
suomet reiškė • pagarbos. 
Maksas nebuvo neprotin
gas: jei norima sukurti be
dievišką visuomenę, aiškiau 
šiai reikia pulti tuos, kurie 
skelbia Dievo idėją. Enguer
randas nežinojo, ką atsakyti 
į panašias pastabas.

* * * ^

Jis pasisakė Lorotui apie 
naujas sunkenybes, kurias 
nujautė ateityje. Jis pradė
jo abejoti, ar jo sūnus nesu
kels triukšmo, paniekinda
mas jo pamokas apie doro
vinės tvarkos reikalingumą.

—Ką gi! Kai sūnus stoja 
kovon, tai parodo tėvui, kad 
jo namai yra padalyti, ir 
k3d tu turėsi anksčiau ar 
vėliau skaitytis su tais tavo 
globai pavestais vaikėzais, 
kurių tu esi apsuptas. Tau 
bus priešingi tie, kuriuos tu 
sutinki per trimestrinius 
‘ ‘išvaduotojų’’ susirinkimus. 
Yra tikra, kad idėjų srityje 
prieš Maksą tu esi nustojęs 
visiško autoriteto. Jis ne
pripažįsta jokios tėvui ver
tės; jis apie tave galvoja, 
kaip apie klystantį žmogų, 
kaip apie žmogų neišsivys
čiusi, žmogų,, paprastai sa
kant, apie kurį galima pa
siginčyti. Sakau, kad aš jau 
dinausi dėl tavęs, kad jis 
taip smarkiai eina “pir
myn.” Ak, vargše, kuris ne
nori pripažinti neginčijamą 
“Mokytoją” tikros dorovės, 
kuri duoda tėvui neginčija
mą autoritetą! Surask pras
mingesnį* išsireiškimą, kaip 
šis:

(Daugiau bus)

Romos katalikų kunigas Heteer, vienas 123 misijonierių, kurie buvo suvaryti į be
laisvių stovyklą, kuomet japonai okupavo Hollandia, Dutch New Guinea. Amerikie- 
čiams išvijus japonus, misijonieriai išlaisvinti. (NCWC-Draugas)
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25 metai nuo II Lietuvos Valstybės 
Konferencijos .

(LKFSB) Pirmoji Lietu
vių Konferencija buvo susi- 

> rinkusi 1917 m. gruodžio 11 
d. Vilniuje ir padėjusi pa
grindą Lietuvos nepriklau
somybei, be kitų darbui iš
rinkusi Lietuvos Valstybės

butus, aurie jiems netinka. 
Neturi rūbų, batų... Žmogus 
atvyksta nuo arklo, o mo
kyti nėra kam. Padėjimas 
sunkus... Visi nori eiti bol
ševikų varyti iš Lietuvos. 
Mes netikime į vokiečių pa-

Tarybą. Po nepriklausomy-, galbą, nes jie tik mūsų duo
bės paskelbimo vykstant ną valgo... Mes nė valandos 
svarbiems kūrimo darbams nenorime pasilikti kazarmė- 
ir prieš akis esant svarbiam ee, kad tuojau eitume į ko- 
krašto vadavimo darbui no- vą, bet mus paremkite ir vi-
rėta vėl turėti glaudesnį ry
šį su krašto atstovais. Ka
dangi dėl vokiečių okupaci
jos nebuvo galima suorga
nizuoti normaliai renkamo 
seimo, tai nusis atyta, kad 
į konferenciją suvažiuos val-

1 sčių, apskričių ir miestų ta
rybų atstovai. Kadangi Vil
nius buvo okupuotas, tai ant 
rosios konferencijos atsto
vai 1919 m. vasario 16 d. 
suvažiavo į Kauną. Atvyko

su aprūpinkite... Mes mano
me atstovų nutarimus pa
remti ginklu... Kas eis prieš 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę, su tais kovosime...”

Konferencijoje pasireiškė 
ir nemažų nuomonių skirtu
mų, bet taipgi ir stiprių bal
sų už visų vieningą darbą. 
Taip krikščionių demokratų 
atstovas Petrušauskas kal
bėjo :

— Tuo metu, kada Lietu-
iš viso 187 savivaldybių at- vos širdis Vilnius priešinin- 
stovai: daktarai, juristai, kų rankose, kada Lietuva 
inžinieriai, agronomai, vais- pasiryžo nusimesti nuo sa- 
tipinkai, valdininkai, moky-Įvo sprando svetimą jungą, 
tojai, kunigai, studentai, ka- dalis atstovų dėl siaurų par- 
rininkai, technikai, S3vival- tijos reikalų atsisakė dirbti 
dybininkai, laikraštininkai, konferencijoje. Mane rinko 
girininkai, pirkliai, ūkinin- daugiausia darbininkai. Jie

IŠLAIPINAMA KARIUOMENE SARMI RAJONE

Pirmoji nuotrauka iš Dutch New Guinea, kur Amerikos kariuomenė išlaipinama 
Sarmi krante. Nežiūrint didelio japonų priešinimos, krantas amerikiečių buvo paimi as 
ir japonai turėjo trauktis su dideliais nuostoliais. (Acme-Draugas telephoto)

kai, darbininkai, mieste’ėmi, 
mažažemiai, amatininkai. 
Pagal partijas buvo Lietu- 
Krikščionių Demokratų, 93 
nariai, Nepartinių Klūbo 40, 
Sočiai Liaudininkų Demokra 
tų 38 ir Tautos Pažangos 12. 
Konferencija tęsėsi šešetą 
dienų. Apsvarstyta daug 
svarbių besikuriančios val
stybės klausimų. Įdomu, 
kaip jau tada buvo galin
gas lietuvių laisvės troški
mas. Taip į konferenciją at
silankę lietuvių karininkų 
atstovai kalbėjo:

— Mumyse dega tėvynės 
meilė. Jaunuoliai kasdien 
šimtais plaukia. Jie tuojau

laukia parvežant tvirto kon
ferencijos žodžio dėl dvarų 
žemės ir t.t. Gana buržua
zijos prietarų, gana dumti 
akis darbininkams...”

Kitas atstovas, darbinin
kas Brokas (krikšč. dem. 
frake.) kalbėjo savo vals
čiaus vardu:

— Ūkininkai įsakė man:
pasakyk valdžiai, kad visaJ jis pabrėžė: 
duosim tėvynės reikalams, 
tegu tik ji sutartinai ir ge
rai dirba. Darbininkai sako: 
be žemės nedrįsk sugrįžti.
Mes ligi šiol dirbom sveti
miems; į senatvę uždirbda- 
vom krepšį ar lazdą. Dau
giau nenorim dirbti sveti-

Konferencijoje ir buvo pa
daryta svarbių nutarimų,, ve
dančių į žemės reformą ir 
kitus pagerinimus Lietuvos 
liaudžiai.

Pažymėtinas ir konferen
cijos melu padarytas min. 
pirmininko M. Sleževičiaus 
pranešimas. Kalbėdamas a- 
pie krašto gynimo reikalus

Iš šiaurvakarinio 
Wisconsino

New Lisbon, Wis., geg. 21.

Vieninga slapta 
kova Lietuvoje

(LKFSB) Gavome prane- 
—- Oras žymiai pagerėjo ir Šimų nuo savo kores(ponden

to iš Europos, kuriame pa
tvirtinama žinios apie pat
riotinių grupių vieningą 
veiklą Lietuvoje: 1943 m. 
spalių 14 d. Lietuvių Tau
tos Sąjunga, Liaudininkai,

priimami į pulkus, gauna 1 miems. Lietuvos valstybė 
ginklus ir mokinami Tėvy-Įturi išk’ausyt mūsų reikala-
nės ginti. Apgyvendinami 
bloguose butuose, nes vo-

vimų ir duoti žemę. Išrei
kalauk laisvės tikėjimui ir

kiečiai mums užleidžia tuos mūsų tautai.”

LAIVAS ŽYMAUS SLOVAKŲ KUNIGO VARDU

ūkininkai smarkiau išjudo 
prie lauko darbų. Sodinami 
komai ir bulvės. Tręšiamos 
pernykštės žaliuojančios do
bilienos. Viskas mašinomis,

. kurias traukia kai kur trak-
Vokiečiai žadėjo duoti toriai, kaį kur — arkliai. Lietuvos Laisvės Kovotojų 

ginklų tik tada, jei V. Ta- gioge apylinkėse visi stam- Sąjunga, Tautininkai, Soc. 
ryba ir Kabinetas raštu pri- begniejį ūkininkai turi trak- Demokratai, Krikščionys De 

torius ir dar iš’aiko arklius, mokratai ir Lietuvos Frcn- 
Kai traktoriai sugenda iri tas pasirašė bendrą dekla- 
negalima jų greitai patai- raciją, kurio® tekstas jau 
syti, tada darbams arkliai pasiekė užsienį. Lietuvoje 
panaudojami. kol kas nėra laikinosios vy-

Tolėliau nuo didesnių mie- riausybės, bet ji gali grei- 
stų ūkininkui gyventi nėra! tai atsirasti. Minėtosios stam 
pigu. Pavyzdžiui galima pa- blausios politinės organiza-

žadės tų ginklų nevartoti 
kovai su bolševikais, iš ku
rių pusės mums labiausia 
gręsia pavojus...” Reikšmin
gas tuometinių Lietuvos 
priešų bendradarbiavimas...

Tai bent augalas!
Jei kas kartais jūsų pa 

klaustų išvardinti plačiai 
naudojamą ir naudingą au
galą, ką sakytumėt? Gal 
medvilnės krūmokšniai, gal 
ryžiai, cukraus nendrė, ku
kurūzas, kokariešučio palme 
ar koks kitas?

Anot dr. Willard M. Por- 
terfield, Jr., teisingas atsa
kymas yra bambus (bair-

minėti atsitikimą. Sugedo 
ūkininko akiniai. Artimes
niuose mažuose miesteliuose 
jų niekas nepataisys. Yra 
“meisterų”. Bet jie sveikam 
tik patarpininkauja. Paima 
sugadintus akinius ir siun
čia juos arba į Milwaukee, 
arba į Chicagą. Tas pat yra 
su kavos elektriniais virtu
vais ir kitais daiktais. Kiek

cijos sutaria vieningam dar 
bui: išlaisvinti Lietuvą ir 
atkurti ją demokratiniais 
pagrindais.

Suprantama, kad šis pat- 
rijotų darbas yra labai kliu
domas nacių, bet taipgi ir 
bolševikai visokiais būdais 
stengiasi patrijotų darbą ap
sunkinti. Mums praneša iš 
Eurspos, kad kaip tik Lie
tuvoje susidarė iš visų pa

zijatinių šalių dominuojan 
tis augalas, bet šiandien jis 
var oj am a s jau kuone vi
sam pasauly. Vartojama? 
namų statybai, rėkstėms 
ginklams, ti'tam3, vanden
tiekiam?, popieriaus gamy
bai, ornamentams, meno dar 
bams ir šimtams kitokių 
daiktų.

K?ro metu kinai sugalvo
jo savo gyvenamus namus 
ir kitus mažesnius trobesius 
bambusu apsaugoti nuo ja
ponų svaidomų orinių b:m- 

Amerikos valdžia, pripažindama pasidarbavimą slova- bų. Bambusu apstato aukš 
kų, kurie išpirkimu karo bonų beveik padvigubino jiems (tai namų stogus. Išmes o? 
nustatytą šešių milijonų dol. kvotą, vieną naują karo lai- bombos pirmiausia pataiko 
vą pavadino slovakų kunigo Stephen Furdek vardu. Šia'į sunarstytus bambusus ir 
Romos katalikų kunigas, jau miręs, buvo vienas žymiau- sprogsta beveik nelicsdamos 
šių slovakų veikėjų Amerikoj ir įsteigęs pirmą katalikų namų. Bambus nuo sprogi- 
slovakij susivienymą. (NCWC-Draugas)

tai laiko sugaišinama. Ir už
bool augalas. Bambus yraL pataisymu, reikia bra„ —

£tr°Plk,lmU,L.,rJ.a I “lygtaU- I komitetas. tai bolševikai „e-

mo šipuliais išlaksto į visus

Mūsų apylinkėje radijo 
ariimtuvai (instrumentai)

užilgo sudarė, vadinamą Lie
tuvos Iibievinimo Sąjungą.

■etų kada aiškiai paduoda (Kadangi Lietuvoje veikia 
balsus. Dažnai ir saulėto
mis giedriomis dienomis ins
trumentai urzgia, tarškia.
\pie tai tarp žmonių gyvuo
ja dvi nuomonės. Vieni sako 
kad čia atmosfera yra daug 
persunkta ęlektra. Kiti tvir
tina, kad šios apylinkės gi
liai žemėje yra dideli vario 
klodai. Niekas nežino, kurių 
nuomonė yra tikresnė. Rasi, 
abidvi neteisingos.

P. T.

šonus ir retkarčiais pataiko 
patiems japonams bombar 
duetojams. Su bambuso kie
tomis atlaužomis nėra juo-
kų. P. T.

slapta karinė organizacija 
•‘Lietuvos Frontas”, tai bol
ševikai, atspausdinę už Lie
tuvos ribų lapelius “Tautos 
Fronto’ ’ vardu, pask’eidė 
Rytų Lietuvoje. Bolševikai 
stengiasi varta'i labai pana
šius organizacijų ir laikraš
čių vardus, kad tik suklai
dinus patrijotiškai nusitei
kusius Liętuvos žmones ir 
sutrukdžius lietuvių pilnos 
nepriklausomybės siekimus 
Jie vis siekia Lietuvą įjung
ti į bolfevikų valstybę.

I AUSTRALIJA
1 Rašo KUN. A. BRIČKA

TASMAN KELIONE
Olandai nenorėjo užmirš

ti Australijos ir palikti jos 
neištyrus. 1642 m. Van-Die- 
men Olandijos Rytų Indijos 
general-gubernatorius išnau 
jo susidomėjo Australija. Iš
rinko gabiausį ir patyrusį 
jūrų keliauninką Tasman ir 
jam pavedė surasti ir ištir
ti žemes esančias pietuose 
ir rytuose. Tasman išplau
kęs iš Batavijos p’aukė nuo 
salos Java iki Mauritius, ir 
iš ten iki Naujosios Gvinė
jos. Pasiekęs Mauritius pa
suko į pietryčius. Kadangi 
šioje vandenų juostoje esti 
dažnus rūkai ir audros, tad 
plaukta labai atsargiai.

Lapkričio 24 d., 1642 m., 
pasirodė sausžemis. Tai bu
vo sala — Australijos prie
žemis. Po to priplaukė ir

LAISVOJI
GAL, BŪT GERAI,
BET PAVOJINGA

Stalinas ant savo meške 
rėš pakabina visokių gardu 
mynų ir suka lenkams apie 
nosį. Lankams nore ųsi grob
ti, bet prarijus jau neiš- 
spiausi.

Stalinas atiduoda jiems 
jų pačių Lvovą, kitus mies
tus ir net siūlo Lietuvos sos
tinę Vilnių; gal, vėliau pa
siūlys ir Maskvą, bile tik 
pasigauti į savo žabangus.

Jei Lenkija neturėtų to
kio pat apetito kaip pats 
Stalinas, ir vien tik reika
lautų to, kas jiems teisėtai 
priklauso, tada nereikėtų bi
joti nors tų, kurie jų na bau
gina.

Suprantama, ne visa rusų 
tauta turi norų mažesnius 
kaimynus užgrobti ir pa
smaugti. Ne, tik dabartinė, 
laikina komunistų gauja, su 
Stalinu priekyje. Jų tikslas 
ir pasiryžimas — užkrėsti 
visą pasaulį komunistiška 
epidemija.

Ne visa ir lenkų tauta tu
ri tokius nusistatymus, tik 
užsi’ikurioji ponija, kuriems 
ypatiškas išdidumas ir gar-

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau............

prie Australijos. Išlipęs ant 
e trastos salos iškėlė Olan
dijos vėliavą ir pavadina at
rastą žemę Nauja Olandija. 
Tasman buvo pirmas baltas 
žmogus turėjęs progos su

tikti vietos Australijos gy
ventojus. Nemanydami pel
no iš Tasmano kelionių olan 
dai užbaigė jūrų žygius Į 
Australiją. Pasak olandų, 
naujoji žemė buvo ne tik 
netinkama žmonėms gyven
ti, bet ir gyvuliams. Joj nie
ko nematę vertingo, iš ko 
galima būtų" kokį nors pel
ną turėti. Olandai neturėjo 
mintyje kilnaus tikslo — t. 
y. vietos žmones šviesti, mo
kyti. Jie vadovavosi biznio 
lė sala ir vėl buvo palikt* 
reikalais. Taip tai toji dide- 
ir baltieji žmonės daugiau 
į ją nesilankė.

TRIBŪNA
bė daugiau rūpi, kaip tau
tos likimas.

Kaįp ten nebūtų, lenkams 
turime duoti kreditą, nes jie 
savo tau los reikalais rūpi
nasi visi.

Mes, lietuviai, irgi nelau- 
kim paskutinės teismo die
nos. Nebūkim vien, kad At
lanto Čarteris mums atneš 
laisvę ir, štai, jau baigta.

Karas gali pasibaigti ne
tikėtai greit. Mūsų tauto3 
priešai nesnaudžia. Mūsų 
tautos likimas yra: dabar 
ar niekados. Neleiskim, kad 
mūsų sienos būt stumiamos 
arčiau Kauno.

Tad gi būkime prisirsngę 
kel turime dar laiko. Nelau
kime, kada jau tautų vadai 
sėdės prie sprendžiamojo 
stalo ir dės naujus pamatus 
valstybių ateičiai, nustatys 
joms sienas. Mes perdaug 
kitais pasitikėti negalime; 
turime turėti savo atstovus 
šiame mūsų tautos sprendi
mo teisme.

Būkime gerai prisirengę 
savo gyvybės reikalus pilnai 
apginti.

Butrimonių Dzūkelis

STEBISI TUO, KUO NETIKĖJO

Vokiečiai nei sapnuote nesapnavo Amerikos karo jėgr. 
su kuria dabar jie susidūrė. Šioje nuotraukoj fronto u? 
nugaryje, Italijoj, vokiečiai belaisviai susėdę pakelė e 
stebi, kaįp Amerikos mechanizuotos dalys slenka pirmyn 
Ugnis ir plienas lanksto Hitlerio ašį.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseland lietuviu
Vi ■
žinios

Jų sūnus taipgi priklauso 
prie Šv. Vardo draugijos ir 
dabar mokinasi aukštesnėje

Marijos vainikavimas. Vi-
Pivariunai yra nuolatiniai 

“Draugo” skaitytojai ir rė
mėjai.

Užuojauta. Kleb. kun. V. j mokyklos kambary. Narėsrinkimas ir tą pačią dieną 
Černauskas, parapijonai ir malonėkite susirinkti ir už- rengiama bunco party. Vi- 
mokyklos mokiniai sykiu su simokėti savo duokles.

A. Lauriuavicbe, rašt

sų šventųjų parapijos soda- 
lielės ir visų skyrių mokyk
los mergaitės labai iškilmin
gai apvaikščiojo paskutinę 
gegužės dieną.

Sodalietės buvo uniformo
se, o mokyklos mergaitės 
baltai ir vainikais aprėdy
tos.

Sodaliečių dvasinė puota. 
Birželio 4 d. sodalietės bep- 
drai eis prie šv. Komunijos, 
o po Mišių šv., parapijos 
salėj turės bendrus pusry
čius.

Vienai sodaliečių vainikuo 
jant dangaus ir žemės ka-, 
ralienę, visos mergaitės gie- Saitei Patartina priklausyti 

prie Sodalicijos, nes tai yra 
labai kilni draugija.

Kiekvienai katalikei mer-

naporteriu reiškia nuošir
džią užuojautą mūsų sese
lei mokytojai Sr. M. Consu- Town of Lake. — Moterų 
ma.ai netekus savo tėvelio, Sąjungos 21 kuopos mene 
kuris persiskyrė su šiuo pa- 8inis susirinkimas įvyks sek- 
sauliu Vainikų Dienoje. Se- madienį, birželio 4 d., tuo- 
selė išvyko į laidotuves į į jau po 12 vai. šv. Mišių, mo- 
New Yorką. kykloje. Visos narės prašo-

* * * mos atsilankyti. Valdyba
Vaikučių išvaži avimas. _______

Birželio 1 d. įvyko mūsų mo- Town of Lake. — ARD 1 
kyklos mokinių smigus iš- skyriaus mgnesinis susirin- 
važiavimas i Jackson Pirk. kimas įvyks sekmadienį, bir 
Sykiu dalyvavo kleb. kun. įeiįo 4 d., 1:30 vai. popiet, 
V. Černauskas, mokytojos ir mokyklos kambaryje. Visos

si kviečiasi dalyvauti. Bus 
gražių dovanų ir vaišių.

Valdyba

Simono Daukanto draugi
jos priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, bir
želio 4 d. 12 vai. dieną, Chi
cago Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas narys 
privalo atsilankyti.

P. K., sekr.

dojo tam tikras giesmes. 
Kun. B. Grinis pasakė gra

žų tii dienai pritaikintą pa
mokslą.

Varg. K. Sabonis su cho
ru giedojo iškilmėms pritai
kintas giesmes.

Po pamaldų, prasidėjo pro 
cesija. Mergaitės giedojo 
giesmes lietuviškai.

Pavyzdinga šeima. Piva- 
riūnų šeimyna yra pavyz
dį įga Ijarp Roselando lie-

vaikučių mamytės.
Už savaitės baigsis moks

lo metas ir prasidės vasa- 
Koresp. rinės atostogos. Rap.

narės įprašomos atsilankyti.
Valdyba

Brighton Park. — Dr-stė 
Saldžiausios Širdies V. J. 
No. 1 susirinkimas įvyks 
birželio 4 d. 2 vai. popiet,

Lietuvių Keistučio Pašai-'parapijos mokyklos kamba-

&

WHOLESALE ®

FURNITURE 
BROKER

Everything in the line of 
Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT

For appointinent rali — 
REPUBLIC 6Q51

So. Chicago žinutės
Piknikas pavyko, šv. Juo

zapo parapijos piknikas ge
gužės 28 d., Vytauto parke 
visais atžvilgiais pavyko. 
Kleb. kun. V. Černauskas 
nuoširdžiai taria ačiū piara- 
pijonams, komitetui, d arbi - 
ninkams-ėms, svečiams iš i- 
vairių kolonijų, dvasiškiams, 
biznieriams, kaimynams ro-

Susirinkimai
Marąuette Park. — šv.

Kazimiero Akad. Rėmėjų 8 
skyr. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, birželio 4 d., Gimimo 
Pan. šv. par. salėj, 2 vai 
popiet. Malonėkite visos da
lyvauti.

Elz. Andreliūnas, rast.

pos klubo mėnesinis susirin-
• kimas įvyks sekmadienį, bir
• želio 4 d. 1 vai. popiet, Holly

ry. Malonėkite laiku susi-
rinkti, nes yra daug kas ap
tarti. Kurie pasilikę su mo- 

wood svetainėj, 2417 W. 43 kesčiais prašomi užsimokė-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

tuvių. Joakimas Pivariūnas 
yra ilgametis choristas. Jis, selandiečiams, žodžiu, vi- 
priklausė prie choro dar a. siems tiems, kas tik kokiu
a. kun. P. Serafino laikais 
ir daug darbavosi. Buvo pir
mas pirmininkas L. Vyčių, 
8 kuopos, kurią suorganiza
vo dabartinis prof. K. Pakš
tas ir dr. A. Račkus. Daug 
jis veikė ir kitose draugijo
se. Yra parapijos komiteto 
narys, priklauso Šv. Vardo 
dr-jai, LRKS A 33 kuopai ir 
kitoms draugijoms bei klu
bams. Be to, yra gabus sce
nos mėgėjas-vaidintojas.

Pivariūnų duktė priklau
so prie Sodalicijos ir para
pijos choro, taipgi visuomet

būdu prisidėjo prie pikniko

Draugijas šv. Petronėlės 
pusmetinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, birželio 4

pa vykimo. Parapijai gryno , . .
.pelno liko $1,850.00, d ’ 1 vaL p:p,et’ parap«03

Tebeserga. Mūsų ilgame
čiai duosnūs parapijonai Ber 
nardis ir Marijona Cickevi- 
čiai dar tebeserga. Pažįsta
mi malonėkite ligonius ap
lankyti ir suraminti, nes ka
da sveiki buvo, daug gero 
daugumui yra padarę. Tai
gi dabar, kada jie yra ligosI 
suspausti, nors apsilanky 
mas artimo palengvins 
skausmo valandose. Randa-

rk

patarnauja Šv. Vardo drau- si namuose 8757 Marąuette
gijai per bendrus pusryčius. 
Labai pavyzdinga mergaitė.

Avė.

Al

Anthony A. Olis 

for Judge 

BANKIETAS
Sekmadienį,

Birželio (June) 4 d.
6 vai. vak.

DARIUS GIRĖNAS LEGIONO 

SALĖJE

4416 So. Western Avė. 

x Tikietai $2.00

Išrinkime Dar Vieną Lietuvį Teisėją

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

— to

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................................................................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkaa

St. Visų narių priedermė bū
ti šiame susirinkime. Karo 
bonai bus pardavinėjami. Ne 
pamirškite ir duokles užsi
mokėti, jei esat pasilikę.

Lueille S. Dagis, rašt

Marącetie Park. — Bir- 
že’io 4 d., 8 vai. Gimimo P. 
Š. parap. Kareivių Motinų 
klubas eis bendrai išklausy
ti šv. Mišių ir priimti šv. 
Komuniją. Po to bus susi

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI
DANTYS

731
404l.47tiStnHl

302 Uit f ttrttt I
I imi,uuo Patenkintų Kontumerių Negali Klysti. 

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

PATOGIOS
VIETOS

ti.

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 & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, •gE?

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.j

Valdyba

Skelbkitės “Drauge’

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLKITŲ

VARTOJAMAS NAUJAI PLA8TI0 MA- 
TBKIOLAS NATUBALM OOM 
■PALTU* DANTU r LAITO MA

NAUJOS
BUSUH

Velvatone DANTĮ
plutų*

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENA

NeaUlrtuoda. B. ak.nl.. Natūralia apal- 
,oa Maklanka. VlaaJ daly tloamaa daatų 
BlaltM. Parmatomaa cryatal elaar pl.ltoa

Plnnkano. aonkun., Maltarto, Pataą. 
kbalauM caruatiMte.. MaUrlrtm labai pa- 
aadua | (aaatlal. TI«bm (Umm Mimm

Darome pleitM įspaustas Ir 
gautas tik U lalsnluotų dantistų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1784 S. Ashland Ind Fl. Mon. MSI

Atdara aa. I IU t tadtad. aa. S Ud t 
KALBAMI IJICTlVltkAl

8948 W 2«th St. 2nd PI. Law. >908 
SO N. Deaiborn Rin. 808, Sis S84S 
Ttdurral.atl. aaL S—4. Antradi.nl tr 

katntrtadlaal aa. I IMI T.

Sprlngslulal
Matracai

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

kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO Ir KOVO raSn

Studlo Couch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT.
FURNITURE COMPANY

tl. 2310 WEST ROOSEVELT ROAD

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti............g g gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................£ĮĮ 25

PETROLEUM COKE (Course). <$Į2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) £ĮQ 95

-d.

PIRMAS “Draugo
I
K 
N 
I
K 
A 
S

M

ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo—ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame BERGMANAS Grove.„
Riverside, Illinois

Daržas

Įrengtas

Moderniškais

Įrengimais

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprjzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos Ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANK STO—Praleist! vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja {vairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubaras ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.

Antradi.nl
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Sveikiname lietuvaites stojančias į aukos 
gyvenimu

/ mus

Šv. Kazimiero Seserų Kon 
gregacijos kandidatės iš kai 
rėš į dešinę sėdi: Elena Ven- 
dzelytė iš Šv. Kryžiaus par., 
Chicago, III.; Elena Dusavi- 
čiūtė iš Aušros Vartų par.. 
Worcester, Mass.; HL'lana 
Mazgely tė iš Šv. Roko par., 
Brockton, Mass.; Matilda 
Ramoškaitė iš Šv. Juozapo 
parap., Scranton, Pa.; Lilli- 
ana Juozapavičiūtė iš Gimi
mo Pan. švenč. parap., Chi
cago, III. Stovi: Teklė Bal
čiūnaitė iš Šv. Kazimiero 
parap., Philadelphia, Pa.; 
Teofilė Vilimaitė iš Nekal
to Prasidėjimo parap., Chi
cago, III.; Florencija Kamin
skaitė iš Šv. Antano parap., 
Cicero, III.; Agnietė Enče- 
rytė iš Nekalto Prasidėjimo 
parap., Chicago, III.; ir Ma
rijona Margytė iš Putnam, 
Conn.

Šių jaunų lietuvaičių yra 
kilnus užsimojimas (pavesti 
savo jaunas jėgas Kristaus 
apaštalavimo darbui.

Seselės kviečia gero noro 
lietuvaites stoti "*į jų tarpą

rovei ir norinčios padaugin
ti Šv. Kazimiero Seserų skai 
čių tesikreipia raštu arba 
žodžiu į:

Mother M. Josfpha 
2601 W. Marąuette Rd. 
Chioago 29, Illinois

Kaltina
Chicagoje vienas vyras, 

27 metų buvo patrauktas 
teisman praeitą ketvirtadie
nį. Jis kaltinamas nuduo
dant armijos leitenantą ir 
keičiant netikrus čekius ta- 
vernuose.

Budriko radio 
programa

Sekmadienį), birželio 4 d., 
kaip 9:30 vai. vakare iš ra
dio stoties WCFL, 1000 kyl., 
bus transliuojama graži pro 
grama. Programoj dalyvaus 
geri artistai, taipgi geras 
orkestras.

Šias programas leidžia J 
tBudriko radio, rakandų ir

darbuotis šventai Bažnyčiai daiktų krautuvė

ir mūs tautai — auklėjant 
jaunimą mokyklose, stau
giant ligonius ligoninėse ir 
atliekant kitus labdaringus 
darbus.

adresu 3241 S. Halsted St.

kilnaus pašau- 
išgirdusios ir 
savo širdyje 

nors kibirkštėlę karšto troš
kimo pasidarbuoti Dievo 
garbei ir lietuvių tautos ge-

Mei’gaitės 
kimo balsą 
jaučiančios

EXTRA! EXTRA!
Pvrmalnytaa 

Turtina ir 
ailrvaąa.

lJctuvtškaą 
N. KANTER 

savtnlnkM. 
Žydukas —»

REMKITB
8ENĄ

LIETUVIŲ
DHAUOA..

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TAROS 6064

BE

{domus raštas kinu 
kalboje

Kinai rašo ne raidėmis, 
o žodžiais, kuriems turi 
40,000 atskirų ženklų. Jie 
nusako tą sąvoką ir dar pa
veikslu pavaizduoja. Kinas 
tad iš tikrųjų paišo tais sa
votiškais ženklais, kurie iš
liko iš tų laikų, kai žmogus 
ne abstrakcijomis galvojo, o 
vaizdais mintį reiškė. Antai 
židį loti jis išreiškė ženklais, 
kurių vienas pažymi šunį. o 
antras burną. Ženklai paukš
tis ir burna — reiškia dai
nuoti, dvi moterys — bar
niai, o trys moterys — reiš
kia klasta.

I

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Dėk visas pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

X Kun. Kaz. Barauskas
“Draugo” redakcijos narys, 
birželio 5 d., Šv. Antano baž
nyčioje, Cicero, pradės no- 
veną į šv. Antaną. Pamoks
lai bus sakomi rytais 8 vai., 
o vakarais 7:30. Novena baig 
sis per šv. Antaną.

X Julių Šliogerį* gyvenau 
tį Bridgeporte, Chicago lie
tuviai katalikai pažinojo, 
kaipo energingą veikėją, vi
suomenininką, bet mažai 
kam huvo žinoma, kad jis 
yra vienas Lietuvos knyg
nešių. Nenuostabu, kad jis 
ir šiandie spaudą labiausiai 
brangina.

X Marijona ir Justinas 
Matkevičiai, buvę Marąuette 
Park biznieriai, švęs vedy
binio gyvenimo 25 metų su
kakai birželio 4 d. Jubilia
tai dabar turi biznį So. Chi
cagoj adresu. 10001 Commer- 
cial Avė.

X P. M. Šimonėliai, žino
mi Roselando lietuvių vei
kėjai, ateinančią savaitę ruo 
šias .atostogoms į Kanadą, 
kur aplankys savo gimines 
ir pažįstamus. Su jais sykiu 
vyksta ir burnsaidietis P, 
Bielinis.

X Prof. A. Pociui pagerb
ti besiartinančių jo vardi
nių proga ruošiama vaka
rienė birželio 4 d., 7 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Pramatoma, kad į va
karienę susirinks gausiai 
svečių. Komp. Pocius daug 
darbuojasi tvarkydamas gie 
dojimą ir muziką ne tik baž

nyčioje, bet ir įvairiuose 
mūs parengimuose.

X Stanley Barto, lietuvis, 
Grand Rapids, Mich., laido
tuvių direktorius su žmona, i 
šiomis dienomis vieši pas A. Į 
ir A. Mondeikus Ciceroje.1 
Svečiai atvyko į Chicago pa
lydėdami savo sūnų leite
nantą Jerry, kurs buvo par
vykęs namo paviešėti 10 die
nų. S. Barto atsilankė į 
“Draugo” redakciją, pratę
sė “Draugo” prenumeratą Ir

X Stella! Meškienei, 6042 jonai, taip ir svečiai prašo-
S. Washtenaw Avė., šven
čiant vienuoliktus metus ve
dybinio gyvenimo, ne tik 
draugės, bet ir vyras tar
naujantis kariuomenėje A- 
leutians salose ir brolis dr. 
V. Butkus Italijoj, padarė 
surprizą atsiųsdami neiikė 
tų dovanų ir sveikinimų.

X Maldos Apaštalystės 
Brolija rytoj, birželio 4 d.
Aušros Vartų 
tos’ ’ darže, 7

parap. ‘‘Rū 
vai. vakare,

įsigijo keletą knygučių do- rengia piknikėlį. Visas pel- 
vanoms gauti “Draugo” ru- nas skiriamas parapijos nau-
deniniam piknike. Kaip vietiniai paraki- <

MYKOLAS SURVILĄ
Gyveno Kankakee, Illinois apie 18 metų.
Mirė geg. 31d., 1944, 1:15 v. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Batakių parap., Varnaičių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dėdę Juozapą Karpį ir jo 

moterį Sužaną; dukterį Stella ir jos vyrą Aleksą Mažeiką; 
draugus Antaną ir Oną Yusčius, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolius Petrą ir 
Joną Survilus, 3 seseris Petronėlę Yusčius, Oną Jonikas 
ir Prancišką Stagvilas ir jų šeimas.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas ir Ona Yuseiai, 6821 
So. Talman Avė., tel. PROspect 1057.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 
So. Westem Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., birželio 3d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Šv. 
Panelės Marijos par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Dėdė, Dėdienė, jų Duktė ir Žentas, 
Draugai ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt.: Ant. B. Petkus, tel. GRO. 0142.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SCT/5 
KIT AGENTŲ K&

a|a

STANISLOVAS JESELSKIS
Gyveno 4420 8. Hermitage avė. 

MirO birž. 1. 1944. sulaukęs
pusės amžiaus.

Glmęu Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apakr. Laukės parap.

Amerikoje išgyveno 43 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

brolj Antaną, ir brolieae Oną, 
brolio dukterj Oną Garber ir 
jos vyrą Robert, brolio sūnų 
Antaną Ir jo moterj Frances, 
4 anukus, 2 pussrneres Anelę 
Llcklenę ir Uršulę Jaaadavlčle- 
nę Ir Jų šeimas Ir daug kitų 
giminių, draugų Ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko .seserj Oną. ,

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

Laidotuvės jvyks antradlenj, 
birt. 6 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal- 
dcu už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimini*, draugus ir pažjstamuu 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolk-oė. 
Brolio Oufctč, Brolio Sūnas 
Arnikai. PusMMerės ir Giminė*.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

OG IR SUTAUPY- 
AGENTŲ KDMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

Geriausio Materlolo tr Darbo.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN

Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.
paminklinių produktų.

DIDYSIS Otea 4r Dtrbtavė: 527 N. WESTEBN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontai imni, Refiaanaavimul— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKfiJlMŲI

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Ratoms.

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
............ U.L—-Į, ... ,1. ,,iii sE=

TAPKITE FINANSINIAI NEFRIKRAUSOMI!

TAUPYKITE mflsų fs taigoje. .Iflsų Indėliai 
rūpestingai Rinito Jam! Ir ligi *5 000.00 ap- 
drausti per Federai Savings and Ix>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
išmokanti Junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
3226 SO. HALSTED SI.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

mi atsilankyti ir pasilinks
minti vaisingoje West Sidėj. 
Klebonas kun. J. Dambraus
kas ir jo vikaras kur;. J. Au- 
gūnas, laukia visų.

X Kun. dr. A. Deksnys, 
E. St. Louis, Iii., lietuvių

parapijos klebonas, jau ruo
šias prie statymo naujos 
bažnyčios, kuriai planus pa
ruošė a r k i t e k t as Louis 
Preuss. Nauja bažnyčia kai
nuosianti virš $50,000. Pu 
sę tos sumos jau turi sukė
lęs. Senoji bažnyčia neseniai 
sudegė.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

DABAR Yra Oeriaasiaa Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Mamų Materijolą Ui Dar Žemomis Kainomis! 

Atvykite | mflsų jardą tr apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšĮ LENTŲ—MILL VVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų Ir fletn. 
PASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LJTVVINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai.’ryto iki 5:30 vai. po pietų

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero 
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehlll 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NalctJ

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 

10756 S. MICHIGAN AVB.
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybęI

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ.___________________________Phone YABDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.________ Phone LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
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t DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS, 18th St., DIDYSIS PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Birželio (June) 4 d.r 1944 m
GRAŽIAME VYTAUTO 

PARKE

Aštuoniolikiečiai kaip pap- ♦ 
rastai yra pasižymėję įdomių 
piknikų rengėjai. Taigi ir į 
šiemet sako būsiąs tikrai įdo- į 

mus ir linksmas parapijos pik- • 

nikas, nes jie turį prirengę ; 

specialų programą, kuris tik- j 
rai visus linksmins ir žavės. į 
Be specialaus programo bus į 
šokiai, žaidimai ir kiti įvairų- jj 

mai.

115-tos gatvės, tarp Crawford 

ir Cicero Avenue

Piknikas prasidės 10:00 vai

ROŽIŲ IR LELIJŲ KL1UBAS PERSTATYS SPECIALIAI 
PARUOŠTĄ DIENOS PROGRAMĄ

Baisi šeimos tragędija

Daina sukėlė pykti; vyras nužudė 
žmoną ir atėmė sau gyvybę

VYRAS ĮKRITO Į NEAPYKANTĄ, KAI ŽMONA SUKO 
REKORDĄ. GINČAS BAIGĖS MIRTIMI

Praeito ketvirtadienio va-1 
kare fonografas grojo mei
lės dainą. Ir toji meilės dai
na baigės mirtinu ginču 
tarp Jacob Pasterak’o, 54 
metų, ir jo žmonos Pauline, 
39 metų amžiaus, jų namuo
se, 630 E. 152d st., Phoenix.

Mrs. Pasterak’s duktė 
Francis, 10 metų, pasakė še
rifui Michael F. Mulcahy, 
kad dainos herojus turėjo 
tą patį vardą vyro, kuris 
buvo įtartas Pasterak’o iš 
pavydo kaipo jo žmonos my
limasis. 1 $

Pastarak, mergaitė pasa
kė, įkrito į neapykantą, kai 
jo žmona suko phonographą. 
Jis pirmiausia mušė ją su 
geležine paipa, paskui šovė 
ją penkis kartus. Jis paleido 
paskutinę kulką į savo gal
vą ir baigė gyvenimą.

Pora buvo vedusi prieš 
metus, dirbo dirbtuvėje. Po
licija pasakė, kad jos buvęs 
vyras papildė savižudystę 
Phoenix policijos stotyje 
prieš šešis metus.

Kada gi tie žmonės iš
moks valdytis

Žuvę kariai kovos ' 
laukuose

Karo departamentas pra
eitą ketvirtadieni paskelbė 
591 Jungtinių Amerikos Val
stybių kareivių pavardes, 
kurie žuvo karo frontuose. 
Žuvusiųjų skaičiuje 24 vy
rai yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Mirtis bežaidžiant
David Kennedy, 6 metų, 

1015 E. 41st str., paskendo 
praeitą ketvirtadienį, kai jis 
įkrito į ežerą nuo akmens, 
netoli 43-čios gatvės, kur jis 
ir jo broliukas, 7 metų, žai
dė.

Kiekvienas padorus žmo
gus myli savo tėvų kraštą.

KUO SV1EZESNIS ...

Pirkit©daurlau
Karo Bonų 
neguJūa 
Išgalite!

TUO GERESNIS!

Netvarka šeimoje

Brangiai kaštavo raktai
Tilden buvo rastas Mrs. 

Sullivan’s apartamente, pra-
Teisėjas Frank E. Do- 

noghue moterų teisme ma
no, kad kareivio žmona ne
gali duoti savo apartamento 
raktų vyriškiui draugui, 
nors vyriškis draugas yra 
“geras draugas šeimos” ir 
atvyko tik padaboti kūdi
kio.

Taip, teisėjas uždėjo 
dviejų šimtų dolerių bausmę 
ir išlaidas Mrs. Veramae 
Sullivan, 23 metų, ir Zen- 
than Tilden, 30 < metų. iš 
South Bend, Ind., už netvar
kingą elgesį, praeitą trečia
dienį. Minimos moters vyrasi 
yra Havajų salose kaipo Dė
dės Šamo kareivis.

eito antradienio vakare, kai 
Summerdale policija tyrinė
jo vagystę. Policijai buvo 
pranešta, kad kas> tai įlindo 
pro užpakalinį langą. Tilden 
pasakė, kad jis dabojo Pat- 
ricia Sullivan, 4 metų, kai 
Mrs. Sullivan lankė drau- { 
gus; kai jis užrakino namą, j 
negalėjo įeiti atgal, ir jis 1 
atidarė langą ir įėjo į vidų.

Teisėjas pasakė, kad Mrs. 
Sullivan turėtų gėdytis.

Tilden ir Mrs. Sullivan tu
rės atidirbti jų bausmę po 
du dolerius į dieną pataisos 
namuose.

Girdėt^

Chicagoje ♦

Mirė Kun. J. Statkus
Kun. J. Statkus, Švč. 

Pan. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos vikaras (Brigh
ton Park) vakar 7:30 vai. 
vakare, po trumpos ligos | 
pasimirė Šv. Kryžiaus li
goninėje. Plačiau praneši
me pirmadienį.

Pažvelgus į 
gyvenimą

Nelaimė kelyje
SIDNEY, O.— Greyhound 

autobusas sutrenkė tiltą 
šiaurėje nuo Sidney, Dixie 
kelyje, birželio 1 dieną, ir 
20 asmenų buvo sužeista, 
penki iš jų sunkiai. Apie tai 
pranešė šerifas Truman. Jis 
pasakė, kad į pietus einan
tis Detroit-Cincinati auto
busas palietė pastatytą au
tomobilį ir pasuko į tiltą.

LIETUVIAI Kariai Kovoj . 
j-TT UŽ U.S. LAISVE ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Iškėlė bylą
Mrs. Gertrude Thomas iš

kėlė $10,000 sumoje bylą 
apylinkės teisme prieš Y. M. 
C. A. todėl, kad jos eūnus 
Robert, 9 metų, paskendo 
draugijos prūde, 1621 Divi
sion str.

* * *

Vedybos

Paskendo ežere
Eugene Myart, 16 metų, 

negras, 736 E. 45th str., pa
skendo pareitą ketvirtadie
nį po to, kai jis šoko pasi
nerti ežere nuo akmens, ne
toli Oakwood blvd. Reikia 
atsargiau maudytis.

Cicero lietuvis jūrininkas

OBUOLIŲ ‘MIDUS’ GELBSTI UŽLAIKYT 
OLD GOLDS ŠVIEŽIAIS!

Albert Louis Steponaitis 
gimė balandžio 25 d., 1925 
m. Yra baigęs Morton high 
school, 1943 metais. Pri
klauso šv. Antano lietuvių 
parapijai, Ciceroje, Jis labai 
pasižymėjo vęikime.

Jis išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę ir dabar yra 
seaman 2nd class, randasi 
Rhode Island valstijos sto
vykloje.

Buvo Ju Jitsu instrukto
riumi Virginia valstijoje.

Jo tėvai, Liudvikas ir Jo
ana Steponaitis, gyvena Ci-

• Jūs norite puikaus tabako, supranta
ma. Taipgi jūs norite, kad jia būtų Švie
žias! Obuolių “Midus” pagelbsti užlai
kyti natūralų šviežumą Old Gold'a pui
kių tabakų. “Kas nore naujo tapo da- 
dėta" j tuos tabakus. Tai Latakia, bran
gūs importuoti lapai, kurie padaro tur
tingesnį skonį. Pabandykite Old Oolds.

Palietė traukinys
Robert Lock, 11 metų am

žiaus, iš Mount Proapect rd. 
ir Thacker str.. Dės Plaines, 
buvo sužeistas praeitą ket
virtadienį, kai buvo sutrenk
tas lokomotyvo, kai stebėjo 
kitą Chicago ir Northwest- 
ern praeinantį keleivinį 
traukinį, Thacker gatvėje. 
Jis buvo nublokštas 30 pėdų 
tarp traukinių. Sakoma, 
kad jaunuolis pasveiks.

/

Albert L. Steponaitis, 
Seamen 2nd Ctass

* ♦ *
ceroje, III., 1631 So. 48th 
Court. Albert turi keturis 
brolius, visi yra vedę lietu
vaites. Turi taip pat dvi se
sutes.

Albert yra jauniausias 
Steponaičių sūnus.

Pasižymėję
WASHINGTON. — Karo 

departamentas birželio 1 
dieną pranešė, kad šeši Illi
nois lakūnai, iš 8-tos oro jė
gos, buvo apdovanoti Dis
tinguished Flying Cross.

Gegužės mėnesį buvo iš
duota 3,504 vedybų leidimai. 
Kauntės klerkas Michael J. 
Flynn apie tai pranešė.

* * *

Šovė

Robert Tmopkins, 52 me
tų, 1122 So. Marshfield avė., 
šovė Willie Brown, 37 metų, 
tuo pačiu adresu, kai jis ra
do Brown -arti prie vištų 
narvelio, užpakaliniame kie
me. Apie tai pareiškė Mar
ąuette Park policija.

* * *

Širdies ataka

Clarence Oldt, 40 metų, 
3412 Janssen avė., atleistas 
iš armijos po to, kai buvo 
sužeistas Attu kampanijoje, 
mirė nuo širdies atakos sa
lone, 4084 Broadway.

* * * 
Įsilaužė

Vagys įsilaužė į Petite 
Gourmet restoraną, 619 N. 
Michigan avė., ir paėmė 
whisky, kitų daiktų ir $50. 
Savininkė Mrs. Grace Pebb- 

i les pranešė.

Labai blogai
Teismo rekordai rodo, 

kad gegužės mėnesį apylin
kės teismo teisėjai suteikė 
466 divorsus, o 1943 metais 
gegužės mėnesį buvo 300 di
vorsų. Gegužės mėnesį buvo 
paduota teisman 555 divor
sų bylos, ir 364 prieš metus. 
Taigi padidėjo divorsų skai
čius. Labai labai blogas 
ženklas.

Apdegė
Nathan Grivet, Jackson 

Park eleveitorinio traukinio 
sargybinis, smarkiai nudegė 
praeitą ketvirtadienį, kai jis 
patraukė netikrą switch, 
traukiniui einant į šiaurės 
požeminį kelią. Liepsnos už
degė Grivet rūbus. Vienas 
keleivis pašalino liepsnas. 
Grivet buvo nugabentas į li
goninę.

3 žuvo
CHILDERSBURG, Ala.— 

Trys asmenys žuvo ir 13 
kitų buvo sužeista birželio 
1 dieną, kai ugnis palietė 
fabriką, Alabama Orden- 
ance Works.




