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

Kaina 3c

—Abraham Lincoln

Vok XXVII

AHU SALOJE PAIMTA JAPONU BAZE
f Italijos salose bombonešiais B 

ašies lėktuvai sunaikinta
Britų lakūnai šia savaitę ketvirtą

kartą bombardavo Berlyną
WASHINGTON, geg. 20. j SĄJUNG. VADOVYBE g. 

— Laivyno departamentas'Afrikoj, geg. 20.— Sąįiungi- 
paskelbė, kad amerikiečiai ninku bombonešiai ir kovi- 
Attu saloje, Aleutians, visiš- i niai lėktuvai vakar ašiai su
kai apsupo rytiniam salos i kėlė naują milžinišką smūgį 
gale japonus paėmę dar ne-1 —sunaikino 73 ašies lėktu- 
baigtą įtaisyti orinę bazę.

Japonų jėgos sukruštos 
Chicagof prieplaukos pakraš 
čiuos, kur jos dar turi gy
nimosi pozicijos.

Japonų stovis pražūtin
gas, nes jie prispirti prie jū
ros, iš kur U. S. karo laivai 
juos daužo.

T Pareiškiama, kad ameri
kiečiams neims daug laiko 
juos ten nugalėti.

*1

LIETUVOJ VYSKUPAS 
DRAUDŽIA KATALIKUS 

PERSEKIOTI ŽYDUS
LONDONAS (ONA). — 

Vietok lenkų laikraštis Dzien 
nik Polski praneša, kad Lie
tuvoje vyskupas Brizgis už
draudė lietuviams katali
kams dalyvauti, arba prisi
dėti prie nacių vykdomų len- 

^kų ir žydų persekiojimų.

Japonai turi daugiau 
lėktuvu

vus.
29 ašies lėktuvai numušta 

iš dausų Sicilijos ir Sardini- 
jos salose, o 44 kiti bombo
mis sunaikinti Milo airfiel- 
de, centrinėj Sardinijoj, kur 
jie buvo sustatyti.

LONDONAS, geg. 20. — 
Britų Mosąuito bombone
šiai praeitą naktį ketvirtą 
kartą šią savaitę atakavo 
Vokietijos sostinę Berlyną. 
Tas įvyko apie vieną valan
dą paskiau, kai amerikiečiai 
lakūnai bombonešiais apgrio 
vė vokiečių submarinų bazes 
Kiel ir Flensburg.

Paskelbta, kad visi britų 
bombonešiai grįžo į savo ha 
zes. Sakoma, šį kartą vokie
čiams atsimokėta už Londo
no apylinkių bombardavi
mus.

2 naciu submarinų 
bazės atakuotos

KAREIVIAI, CIVILIAI KOVOJA S U POTVYNIU INDIANA VALSTYBĖJE

i . . , "Draugas” Acme ptiuiu

Pakilus vandeniui White ir Wahash upėse — prasidėjo potvynis. Civiliai ir kareiviai,
iš Fort Benjamin Harrison, vieningai kovoja sų potvyniu. Smėlio maišai nešami prie 
Bennington užtvankos, netoli Plainfield, Indiana.

Armijos bombonešis smogė i 
gazo tanką Chicagoj; 15 žuvo

CHICAGO.—Vakar tuojau 
po 11:00 ryto milžiniškas ar
mijos keturių motorų bom
bonešis — B—24 Liberator, 
smogė į Peoples Gas Light 
and Coke Co. gazo tanką 
(rezervoąrą), 74 gat. ir Cen
tral Park avė. (Marąuette 
Park), suskilo ir užsilieps
nojo. <

A. Darbo federacijaiLONDONAS, geg. 20. ■
Amerikiečiai bomboneši a i s $jįj|Q č}fC|Čl I p|*j jmfi

WASHINGTON, geg. 20. *?ing
„ „ že per vokiečių kovinių lėk-—Pulk. Frederic H. Smith, 

buvęs U. S. oro jėgų vadas 
Runa kovose su japonais 
N. Gvinėjoj, raportuoja, kad 

-^pietvakariniam Pacifike jar 
ponai paskutiniais penkiais

tuvų uždangą ir smogė bom
bomis vokiečių submarinų 
bazėms Kiel ir Flensburg, 
šiaurvakarinėje Vokietijoje.

Kovinių lėktuvų nelydimi
mėnesiais savo oro jėgas amerikiečių bombonešiai lei-
žymiai padidino. Anot jo, ja
ponai ten dabar turi dukart 
didesnį lėktuvų skaičių, ne
gu sąjungininkai. Dėl to, ja
ponai ir plečia savo orines 
atakas.

d-osi apie 1,000 tolį atakuoti 
priešą. Netrukus susidūrė 
su vokiečių koviniais lėktų-

angliakasių unijų
WASHINGTON, geg. 20. 

— Amerikos Darbo federa
cijoj prezidentas W. Green 
iškėlė aikštėn, kad angliaka
sių unijos — United Mine 
Workers, prezidentas J. L. 
Lewis kreipės Darbo fetfera- 
cijon atgal priimti angliaka
sių uniją. Lewis pareiškia,

Bombonešis nudaužė milži 
niško gazo tanko stogą ir jo 
dalys 515 pėdų aukštumoje 
pakibo liepsnodamos.

Anot mačiusiųjų nelaimę, 
užsidegusio gaąo liepsnos 
apie 200 pėdų šovė į padan
ges. Visi apylinkė per pus- 
mailį sukrėsta. Dėl nepapra
sto karščio per keletą blokų 
nebuvo galima prieiti prie 
degančio tanko. Suvykę ug
niagesiai kokį laiką buvo 
bejėgiai.

Gaisrų departamento ka
pelionas kun. W. Gorman, 
kurs pirmutinis ten nuvyko, 
pranešė, kad 15 asmenų žu- 
V°

Paskelbta, kad bombone- £iau- 
šių vyko 12 kariškių ir visi 
žuvo.

Bombonešis vakar anksti 
rytą išskrido iš Fort Worth,
Tex. Skrido į So. Bend,-Ind. 
Kadangi' dėl blogo oro ą/ten

’ KARO EIGA

Rusai smogia 
vokiečiams Kaukaze

Pabaltijis neapkenčia bolševikų ir 
nacių, kovoja už nepriklausomybę

STOKHOLMAS, geg. 20. kurie siekia šias visas tris
—Po poros metų priverstino; valstybes padaryti savo va- 
bendradarbiavimo su Vokie
tija skaudžiai nusivylusios

LONDONAS, geg. 20. — 
Rusų kariuomenė vakari
niam Kaukaze vakar atmušė 
dvi vokiečių atakas ir apie 
350 vokiečių nukovė, pas
kelbta Maskvoje. Be to, 14 
valčių su vokiečių kariuome
ne Kuban upėje nuskandino 
priešui atsimetant.

Toliau Maskvoje paskelb
ta, kad Novorossisko šiaur- 
rytuose 150 vokiečių nukau
ta ir paskutinėmis trimis

Pabaltijo valstybės, Lietu
va, Latvija ir Estija, šian
dien atkakliai kovoja prieš 
nacius ir Rusijos bolševikus 
už nepriklausomybę.

Tūkstančiai lietuvių, lat
vių ir estų jaunų vyrų yra 
nacių karo tarnyboje, nes 
bijo, kad grįžę bolševikai 
gali juos išžudyti. Kiti tūks
tančiai naminiam fronte ko
voja prieš nacius pasyviu 
priešinimosi ir sabotažu, 
kad nepasiduoti naciams,

JAPONIJA ĮSPĖJA 
SOVIETŲ RUSIJA

NEW YORK, geg. 20. — 
Britų radijas praneša girdė
tą iš Tokijo radijo japonų 
įspėjimą Sovietų Rusijai, 
kad Maskva savo bazių Si
bire nepavestų Amerikai 
naudotis. Sako, jei Maskva 
neklausytų įspėjimo, japonų 
armija sukeltų didelį smūgį 
rusams Sibire.

Britų radijas aiškina; kad 
Japonus apima baimė ameri
kiečiams darant pažangą 
Attu saloje, Aleutians. Ja
ponai ypač susirūpinę savo

savaitėmis Kaukazo fronte miestais, kuriuos U. S. lakū-
daugiau kaip 500 vokiečių 
lėktuvų sunaikinta.

Anot Maskvos, vakar Smo 
lensko fronte apie 300 vo
kiečių nukauta, o kituose 
frontuose dar apie 600 dau-

nai gali bombarduoti. O jei 
amerikiečiai lakūnai dar įsi
gytų bazes Sibire, japonai 
labiau nukentėtų.

ANKARA.—čia spėjama, 
kad vokiečiai šiemet gal ne
sukels ofensyvos Rusijoje.

SKELBKlTES DRAUGE Užimti kituose frontuose.

salėmis—jas pavergti.

Grobia nacių ginklus.

Yra, žinių, kad daugiau 
kaip 100,000 vyrų slapstosi 
miškuose ir raistuose, kad 
išsisukti nuo nacių darbo 
mobilizacijos ir pasiruošti 
tai dienai, kada visiems rei
kės pakilti ir kovoti už savo 
kraštų nepriklausomybę.

Sodiečiai šmugeliuoja mai 
stą tai slaptajai miškuose ir 
raistuose armijai, kuri vyk
do karinę mankštą ir turi 
įsigijusi bolševikų daug pa
liktų ginklų ir amunicijos, 
kai tie bėgdami nuo nacių iš 
Pabaltijo nesuspėjo pasiim
ti.

Daug moderniškų ginklų 
turi prisigrobę iš vokiečių 
sabotažo keliais, ši slapta 
Pabaltijo armija žinoma var 
du “aktyvistų frontas.” Ji 
stipriausia yna Lietuvoje, 
nes turi įsigijusi net keletą 
tankų.

Bijo bolševikų

Kiek Pabaltijo žmonės vi
liasi sąjungininkų laimėji
mu, tiek jie bijosi bolševikų. 
Sąjungininkų laim ėjimas 
juos išlaisvins iš nacių jun
go, bet atgal į Pabaltijį grą
žins Rusijos bolševikus, ku
rie prieš pora metų visus 
tris kraštus buvo apnykę, 
žmones terorizavo, jų šim
tus tūkstančių išvežė Sibi
ran, kad jie tenai savaime 
išnyktų.

Yra žinių, kad šiandie Pa
baltijy kovojama prieš na
cius, o paskiau visi, kas tik 
gyvas, atkakliai kovos prieš 
bolševikus. Visų trijų kraš- 

z<tų gyventojai šaukiasi nepri- 
i klausomybės ir nepakęs bol
ševikų vergovės, kaip nepa
kenčia nacių Šimkaus jungo.

Belgų užsienio ministras iškelia 
pokarinei Europos tvarkai planąvais. Dausose įvyko atkakli ....... . i - ... . .. . ,. . ,

kova. Bombonešiai atsiekė darąs organ.zuo- negalėjo aas.le.st., tsd paša-
-------- ----------------ko j Chicago municipalinį

airportą. Čia ir įvyko šiurpi 
nelaimė..

U. S. lakūnai smogia 
japonams Burmoj

NEW DELHI, Indija, geg. 
20.—Praeitą antradienį ame

savo tikslą, bet šeši jų iš tos 
drąsios išvykos negrįžo.

Nežinoma, kiek numušta 
vokiečių lėktuvų. Raportuo
ta, kad submarinų bazėse 
sukelti dideli išnaikinimai.

Oro žvalgyba praneša, kad

PACIFIKAS. — Amerikie
čiai Attu saloje, Aleutians. 
paėmė japonų dar nebaigtą 
įtaisyti orinę bazę ir pa-1 Ruhro * Eder upių slėniai 
čk« japonus prispyrė prie i labai nukentėjo nuo potvy 
jūros pakrančių.

EUROPA.—Sąjungininkų 
t lakūnai vykdo oro ofensyvą 

prieš Vokietiją ir Italiją.

nių sudaužius ten
kas.

užtvan-

to darbo vienybės sumeti
mais. Green sako, kad Lew- 
iso pasiūlymas maloniai ir 
simpatingai sutiktas ir Ame 
rikos Darbo federacijos jpil- 
domoji taryba tai rimtai ap
svarstys.

Lewis savo valdomą an
gliakasių uniją, kuri skaito 
daugiau kaip pusę milijono 
narių, 1935 metais ištraukė 
iš federacijos ir ją įjungė

LONDONAS, geg. 20. —
Belgų užsienio ministras 
Paul H. Speak šiomis dieno
mis čia kalbėdamas pasiūlė 
mažosioms tautoms pripa
žinti teisę gyvuoti ir iškėlė sutikimo 
penkias sąlygas, sulyg ku
rių, jo nuomone, Europa po

Vokietija atsidursri įsigyti kad ir mažos for
mos socialinius įstatymus.

S. Kiekviena turi iSsižadė- boiTlblJ pragarai)
ti monetarinių manipuliaci
jų be kitų valstybių aiškaus

rikiečių lakūnai į japonų su-1 karo tvarkingai būtų valdo- 
sisiekimus ir bazes išmetė I ma.
apie 100 tonų bombų, čia

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 20.—J a po

organizuojiamon CIO unijoų paskelbta.
—Congress of Industrial Or- Nereikia nė aiškinti, kaip
ganizations. Paskutiniais laiDienomis ir naktimis atakuo nai lakūnai vakar jr vgi ata. kais tačiau Lewis susivaldėjamos ašies bazės ir pramo

nių centrai kavo Oro įlanką ir bazę, N. 
Gvinėjoj. Atakose dalyvavo

RUSIJA.—Rusai atmuša 9 lėktuvai, kurių vienas iru 
vokiečių kontratakas įvairio' muštas. Išmesta 20 bombų,
se fronto dalyse ir vokie
čiams sukelia didelius nuos
tolius.

su CIO vadais ir angliaka
sius iš šios organizacijos iš
traukė ir dabar juos nori 
grąžinti federacijon, kuriai 

iki 1935

dideli nuostoliai sukelti jia- 
ponams. Ims daug mėnesių 
jiems "pasitvarkyti, jei gaus 
progos tai atlikti, jei neį
vyks naujos atakos.

kurių daugumas įkrito sta-|j^e visais laikais 
čiai jūron. Nesukelta nuos-1 metU prndauaė. 
tolių. z I Darbininkų vadai pripa-

žįsta, kad šis Lewiso žygis 
yra nepaprastai reikšmingas 
organizuoto darbo vienybei/

Jo paduotos sąlygos yra 
šios:

1. Kiekvienai tautai suda- 
ryti demokratinę valstybę.

2. Kiekvienai leisti sulyg 
jos išgalės prisidėti prie tarp 
tautinės armijos.

3. Kiekviena, valstybė turi 
pasisakyti, kad ji neturi nė 
kokių teritorinių priekabių 
prie kitų.

4. Kiekviena valstybe tu-

Ministras Speak pareiš
kia, kad jis nėdisputuoja su 
didžiosiomis valstybėmis dėl 
jų vaidmens vadovybėje. 
Bet šios didžiosios negali 
atsiekti taikos ją užkrauda- 
mos ant mažųjų ir vidutinio 
didumo valstybių be pasita
rimo su jomis apie taikos 
sąlygas ir kitus gyvuosius 
reikalus.

Jei didžiosios valstybės 
taiką vykdytų savarankiai, 
tokia taika greitai sutrupė
tų, sako ministras.

LONDONAS, geg. 20. — 
Pieter S. Gerbrandy, Olan
dijos premjeras, vakar vaka 
rą per radiją pranešė savo 
tautiečiams Olandijoje, kad 
jie šalintusi nuo Vokietijos. 
Nes, anot jo, artimiausiomis 
dienomis Vokietija orinėmis 
bombomis bus panardyta 
kaip kokiam pragare.

DNB, vokiečių oficiali ži
nių agentijs, praneša, kad 
711 asmenų žuvę Ruhro pot
vyniuose. Tame skaičiuje 
341 karo nelaisvių,

> PIRKITE KARO BONUS!

I



DIENRAŠTIS ^RAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, geg. 21, 1943

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
Kas girdėt musu 
kolonijoj

Mirga marga iš 
Rockford, III.

Gegužės 9 d. sodalietės la
bai gražiai pagerbė savo mo- 
tiuėtos. Kiekviena jų su ai 
vo motinėle ėjo prie žv. Ko 
munijos, o po visaip /salėj 
turėjo bendrus pusryčius 
Beje, t< dieną visa bažny
čia ėjo prie Dievo Stalo pa 
gerbimui motinų. Klebonai 
kuo. K. Juozaitis pasakė tąi 
dienai pritaikintą pamokslą

Gegužės 23 d. sodalietėt 
rengia šokius ir rinkimą “ge 
gūžės karalienės”. Šįmet y- 
ra dvi kandidatės: Birute 
Marma, LRKSA 137 kp. na
rė, o kita lietuviška italė no
ri lietuvąite tapti. Kuri lai
mės vėliau pamatysime.

Antanas Kairys, senas 
“Draugo’’ skaitytojas ir rė
mėjas, jau pasveiko. Jau da
lyvavo Federacijos baliuje, 
pavaišino savo draugus ir 
neužmiršta taip pat “Drau
go** korespondento.

Ačiū Antanai!

Spring Valley, III. — Jau 
esu rašę3 apie aviacijos stu
dentą Jeronimą Pilipaitį. Kvo 
timai buvo gegužės 3 d. Em- 
bry Ridlle Aviation Schcol, 
Miami, Florida. Išėjo su po
žymiu 87 nuoš. Gavo Air 
Transports planes inspector 
diplomą, kuriame taip pažy
mėta:

“Army Air Forces, Tech- 
nical command. Be it known, 
that P. F. C. Raymond M. 
Pilipaitis has satisfactorily 
completed the prescribed 
course in aircraft inspection 
and maitenance ”.

AUDRA SUŽALOJO 47 NAMUS FORT RILEY

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, OJ).

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL LAFAYETTE 3535
VALANDOS; I’innad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

Autrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutartį

Lietuviai daktarai

“Draugas" Acme pnow

Vaizdas armijos stovyklos Fort Riley, KansaS^k/ir audra siautė pereitą šeštadienį (15 
Vadinas gegužės-), ir sužalojo 47 namus, 21 pastatas beveik buvo sunaikintas. Nuostolių sukel- 

bus inspektorium prie oro ta $178,500. 170 vyrų buvo sužeista, 33 dar gydppi, t?ys buvo sunkiai sužeisti, 
transportų. Pažymėtina, kad
Raymonas negeria ir nerū
ko.

Gegužės 16 d. per pamoks
lą mūsų klebonas pranešė, 
kad šįmet 40 valandų atlai
dai prasidės gegužės 30 ir

Lietuviškai labai gražiai kai, 
bėjo. Tėvai kalba vien tik 
lietuviškai. Labai gaila jau
no vaikino.

Amžiną jam atilsį.
Savo ūky netoli Granville, 

III., mirė Mateušas Šivokas.
baigsis birželio 1 d. Taigi, virš 70 metų amž., Kilęs iš 
bus labai gera proga atlikti Suvalkijos, rodos Gudelių,

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliotais pagal sutartį.

Office toL YARds 4787 
Namų tet PROapsct 1030

Tai. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8-30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 *

Šventadieniais — 11-12.

Rockforde birželio mėnesį 
žada būti daug vestuvių. Ku
nigas K. Juozaitis darbp tur 
ri pilnas. Vienus mokina ka
tekizmo, kitus ruošia krikš
tui, vestuvėms. Išsiskyrusias 
poras nori suvesti į krūvą.

Koresp

velykinę ir naudotis nepa
prastomis Dievo malonėmis, 
kurios gaunamos per 40 vai. 
atlaidus.

ar Garliavos parapijos. Pa
liko išauklėtą šeimą, kurių 
daugelis gyvena ūky.

A. P.

Stambi auka 
Raudonajam Kryžiui

New Haven, Comt —,Pa
sidarbavimu mūsų klebono 
ir visų New Haveno lietuvių 
įvyko dovanų ir kortavimo 
vakaras parapijos svetainė
je Raudonojo Kryžiaus nau
dai. -

Gražias rankų darbo ir 
kibąs įvairias dovanas su
aukojo geros širdies mote
rys ir vyrai. Vakaras davė 
pelno $122.75. Aukų surink
ta $111.50. Aukojo sekanti: 
8v. Onos draugija $10.; D. 
L. K. Vytauto draugija $10.;
L. S. A. 142 kuopa $10.; Lie
tuvių Bendrovės Namas $10; 
Po $5.00 — Lietuvaičių Ap- 
švietos draugija, Lietuvių 
Demokratų klūbas, Simonas 
Cvirka, Apolonija Pukienė. 
Po $2.00 — kun. Edvardas 
Gradeckas, Juzė Dičkienė, 
Marijona Antin, Petronėlė 
Gvildienė $1.50.

Po $1.00 — M. Navickie
nė, O. Simoliūnienė, A. Pet
rulienė, O. Cepokienė, A. Ri 
mavičienė, A. Tiškienė, M. 
Drišienė, P. Klimienė, E. 
Styrienė, M. Rasimienė, L 
Yogienė, M. Monkeliūnienė 
P. Mačiulaitienė, D. BakiaJ- 
tienė, Valinkevičius, A. O. 
Kvartiejienė, A. Gedrimienė, 
A. Masiulienė, E. Kazokienė, 
O. Rumskienė, E. Rosoff, A. 
Čičirkienė, J. šilkienė, J. Cen 
kųs, J. Kazlauskienė, A. Šid
lauskienė, E. Šidlauskaitė, 
O. Ūsas, A. Tirlikienė, O. 
Dzikas, M. Adomaitienė, A. 
Gutauskas, B. Vaznis, A. Sče 
pąvičius, E. Miliauskienė, O. 
Puišienė, M. Ramanauskienė, 
K. Valičkienė, O. Jokubąitė,
M. Jokubąitė.

B. Daujotas aukojo gėri
mų. Svetimtautis A. J. Blos- 
veren — gražią lempą.

N.

Balandžio 12 d. Afrikos 
fronte žuvo čia gimęs lietu
vis Edvardas Skučas. Šiomis 
ttienomts "1)118 atlaikytos ge
dulo pamaldos ,už jo sielą. 
Tai pirmas lietuvis iš šio 
miestelio žuvo kare. Buvo 
22 metų amž. Gyveno ūkyje 1

Ar Skauda Kojas ?
OUICK RELIEF WithNEW MFTHOC

Way Ba.fon R.duc^ 
—Pad, for Corns and Collu»a»—

'SSL’U’K liVc-SR'
SHOES į"«r~.2 25c _
FOOT E-2 SHOE SHOP 

169 NO. LA SALLE ST.

Pavyzdinga sfcden- 
tė-lieiiivaitė

Mauchester, N. H. — Stu
dentė Jonė Vaičiūnaitė mo
kinasi Mt. St. Mary’s kole
gijoj. Ji yra tos kolegijos 
studentų laikraščio redakto
rė, rodos, jau antri metai, 
ir studentų organizacijos pir 
mininkė. Ji taip pat vado-! 
vauja kolegijos ‘round table’ 
diskusijoms. Ji yra pasirin
kus temą: “Lietuvos praei
tis ir jos būsima rolė taikos 
konferencijoj“.

Studentė Jonė jau skaitė 
paskaitą apie Lietuvą kole
gijoje. Tai J^bai įvertino ko
legijos profesoriai ir studen
tės. Iš tos paskaitos jie su
žinojo apie Lietuvos garbin
gą praeitį. Ji vėl buvo pa

kviesta skaityti paskaitą a- 
pie Lietuvą.

Garbė Vaičiūnams, išauk- 
lėjusiems pavyzdingą dukre
lę. X.

Remkite visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau
ge“.

extra?Txtr aT
Permainytas 

vardas ir 

adresas

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St.,Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3—8 popini.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ , 
MILŽIMftKOKTAKO MIZIKA- )

LINIV fINSTIl CJMBNTŲ

!

Tikto!
Pašaukit CICERO 4795

PASINAUDOKIT PROGA DABAR '
KOL DAR NEISPAKDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI. TROM
BONAI. SAXAPHONES, FLUTES 
su "c&ses" _ 3J6.0O, >37.60,
|46.00 ir (76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA- 
NISKJ MaNDOI.INAI, BANJOS, 
SMUIKUS, TENOR BANJCb — 
30.60, 30.80. 312.60 iki 306.00.
STRIŲNINIAI BASAI — 340.00, 
3126.00 ir 0160. C0. BASO Ū£- 
DENOALAS — 312.00. 8MIČE- 
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAM S, VIOLAS IR CEL- 
LO — 31.50, 33.00, 38.00, 310.00 
Ir 313.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — 318.60, 320.60, 
386.00 ir 350.00. PEDALS, HI- 
BOTS, CTMBOLh, i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECB vėliems 
brass Ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOORAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių darinė
tam* Trl ūboms, Saaaphones ir 
taipgi Smalkoms Ir Gultara<ns.

OOTjDNTEIN’S MUŠIU SHOP 
914 Mazwell St., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERMA arba

PATRŪKIMO

Platus rinkinys 
audeklu ir ma
dų Jums pasi
rinkimui.

BŪKIT
SITMANCS

Prltlūrfiklt ra
kandus ką da
bar da turite!

1 Mes nulup- 
atm Visa ac
to ik) Pat 
frfimu.

n Pcrknjuoslm

3Viaus Sprin- 
gsus perlglm.

4Priplldyslm 
su naujais
vat-s
kals.

valio-

ir suversim C 
visus sujun- U 
gimus.

Atviras me
džio dalis IS 
dailinsi m.

a Dailu
Parlor Setą 
P< rdlrbstm 
už mažą 

kalną kaip

$009539

■
i

t

f
V

J
S'-

Į v? A S

— teikia
RYK ES

PATARNA
VIMASI

— kuris —- 
Spėriai teuoja

Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiau 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos.

-I

Re Jokių Priedą, Jei Suniokota Per S ftlėn,

SĄLYGOS Talp mažos* kaip$1.25 j 8avaitę t
Minimali* (mokėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Metų Gvaraatija Už Konstrukciją ir Amatnlkystės Darbą.

JOSEPH I. HAAS ~
2328 S. 56lh Avė. Cicero

— 8 P E C I A L — 
IAklrpklte ft| skaihlnią ir paduo

kite mums pirm 30 dienų laiko Ir
mes sutelksima jums
DYKAI -J- ELEKTUOS VEIKIMO

I4M ANKSTI N IMĄ 
Jūttų Skilvio Muskulų IreaLunvitą.

Nėra ko geresnio už

Craator of CuatoM Appllanres for IT yrs.
30 H. STATE, ItM. 010, STA. 4ISO 
Daily !• A.M. ’Til 8; Man.. Frt. Til S P.M. 

Matuola? Tl| 1, Mtuidar S ta 4.

Ms yra sp-rlalts sarnlnlmn bandymas tv 
nebus kitose lalkralčluoss. Talpai, Uis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Lietuviškas
Žydukas

remkite 
sbną •;

LIETUVIŲ 
JįpAUųĄ

N. KANTEflTJBv.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phonc YARDS 6054

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. ■

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pora aklų visam gy- 
realmuL Saugokite Jaa. Mindami 
liegaamlnuoti jas modernUklausla 
metodą, karia regėjimo mokate* 

gali sutelkti.
, tt METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurte patelkta

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

OPTOOIKT RISTAI 
1801 So. Ashland Avenu» 

Kampas lS-toe
felKneiaei UAAAL tesą. CMoag 

OFISO VAIiABDOfti 
Caedlea •:>> a. m. iki S:*0 p. m 

vTredlaA. Ir BeMad. 0:10 a. m.ją.Už r *-

Toi. YARds 8246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00. vaL 
T\ečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago, □)

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. »

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepams — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šektad. 8:30 iki 9:30 vak. 

^atrmadieniaia pagal aiiaiterima

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ib 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 \al. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RIl DIF.NR “nRAUGF* 4

/

SKAITYKITE -UKAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofi»o tai. VIRginia 0036 

Rezidencijos (ei.: BEVerly 8844

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 11 

Trečiadieniais pagal autartį

ToL YARds B981.
R«.: KENuood 8107.

DR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vsL: nuo 1-3; nuo 6:30-830 
756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą**.

T«L OAMal 6188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
S241 West 66th Place 

Tel. REPublio 7868

TsL CARal 0867
Rez. tot: PROspect 6669

DR. r. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
1821 So. Halsted Street 

Rogidancija: 6600 So. Artoston Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p

6 (M O nd. vakare.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
C2Z3 PANAUDOKITE PROGA DABABTINtMS BEMOKS 

NU0MMC1O RATOKK

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mftsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo- 
Jatni ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokamo 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINI IŠTAIGA 

____ __ M Metai 8«tanbago Patanartmo I —
‘ KEISTUtO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Scc’y. 8236 SO. HALSTED ST.

- tięp/ii fahhimcs
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INDIANA HARBOR AIDAI
40 valandų atlaidai

y Šv. Pranciškaus bažnyčio
je bus gegužės 23 — 25 die
nomis.

Per tris dienas gerasis Die 
xVas duoda visiems progos
atsilyginti Jam skolas už
trauktas per nuodėmę ir su
teikti sieloms, kenčiančioms 
skaistykloje, pagalbą.

Taip pat artimo meilė rei
kalauja atsiminti kareivius 
žiauriame kare; ne k a 11 u s 
žmones, kenčiančius nuo ka
ro baisenybių, ir mūsų pa
vergtą brangią Lietuvą ir 
visus ištremtuosius lietuvius 
Sibire.

Galutinai atlaidų dienos y- 
ra geriausia proga visiems

. atšalusiems, apsileidusiems, 
paklydusiems pataisyti savo 
gyvenimą ir sugrįžti prie sa
vo geriausio dangaus ir že
mės Sutvėrėjo.

. Todėl visus raginu, kvie- 
čiu ir prašau pasinaudoti šių 
atlaidų dienomis ypatingo
mis Dievo malonėmis.

Pamokslus sakys sekantie
ji kunigai: sekmadienio ry
tą — kun. J. Jančius, vaka
re — kun. A. Valančius; pir
madienio rytą — kun. A. A- 

y dominas, vakare — kun. V. 
Černauskas; antradienio ry
tą — kun. Z. Makaras, va
kare — kun. A. Martinkus. 
Išpažinčių klausymas bus ry
tais ir vakarais.

Kun. K. Bičkauskas

"I Am An American 
Day" atgarsiai

Gegužės 16 d. buvo “I Am 
An American Day”. Visuo
se miestuose įvyko paradai 
ir įvairūs parengimai.

Lietuvių kolonijose taip 
pat buvo suruošti masiniai 
susirinkimai, pardavi n ė t a 
karo bonai.

So. Bostone, šv. Petro pa
rapijos svetainėje įvyko ‘Dar 
bininko’ parengimas paminė
ti “I Am An American Day” 
ir LDS organizacijos globė
jo šventę. Brocktoniečiai vai 
dino patriotinį veikalą “Svas 
tikos Vergijoje”. Mykolo Ve
nio vadovybėje. Pardavinėta 
karo bonai.

Norwoode, šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje įvyko ma
sinis lietuvių susirinkimas. 
Buvo kalbų, dainų. Pardavi
nėta karo bonai.-

Cambridge, Mass., Nekal
to Prasidėjimo par. mokyk
los svetainėje įvyko masinis 
lietuvių susirinkimas, kur 
taip pat pardavinėta karo bo
nai.

Lawrence, Mass., Šv. Pran 
ciškaus lietuvių parapijoj į- 
vyko patriotinis parengimas, 
kur pardavinėta karo oonai.

Panašūs susirinkimai bu
vo ir kitose lietuvių koloni
jose.

Žmogaus kūnas turi būt 
lavinamas ne pats sau, bet 
sutartinėje su humanitari
niais sielos reikalavimais. 
Tai reiškia, jog tarp kūno 
ir sielos lavinimų, privalu 
nustatyti tam tikras atati- 
kimas. — Prof. dr. S. Šal
kauskis.

Kai man nesiseka rašyti, 
pereinu kelis kartus per kam 
barį, sukalbu keletą “Svei
ka Marija” — ir mintys vėl 
grįžta. — Komp. Haydn.

PIRKITE KARO BONUS!

Vienerlų Metų Mirties 
Sukaktuvės

it.
ELZBIETA

MIKOLAIN1ENE

Paveikslų gamintojas at
nešė laidotuvių paveikslus ir 
bežiūrint į tuos paveikslus, 
prisiminėm tą liūdesį nuo 
kurio jau meteliai prabėgo, 
kai Elzbieta Mikolainienė 
mūsų žmona ir motina, ap
leido šį pasaulį gegužės 23 
d., 1942 m.

Toje intencijoje užprašyta 
šv. Mišios gegužės 23 d., 
1943 m., 9 vai. ryte, Šv. An
tano parap. bažnyčioje, Ci
cero.

Iš kalno tariame ačiū vi
siems, kurie atsilankys į šias 
pamaldas.

Nuliūdę—
Mikolainių šeimyna.

1531 S. 50th Avė., Cicero, III.

r

t

I Vieni; Metų Mirties Sukaktis

AGOTOS
KAZAKEVICIENftS

Beširdė mirtis išplėšė mums 
mylimą žmoną ir brangią 
motiną. Tai įvyko praeitais 
metais gegužės 22 d.

Pilnomis liūdesio ir gai
lesčio širdimis minėdami tą 
sukaktį, šeštadienį, geg. 22 
d., 8 vai. ryto, šv. Juozapo 
parap. bažnyčioje užprašėme 
šv. Mišias su egzekvijomis už 
jos sielą.

Melsimės mes ir šiuomi 
kviečiame atsilankyti į baž
nyčią ir visus, kurie ir ku
rios tik velionę pažino, drau
gavo, darbavos. Nes ateis 
valanda, kada ir mes būsime 
reikalingi maldų.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, 
Dukterys, Marti, Žentas ir 
Anūkai.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MIAI! SIĄS 
KAINAS.
Turime dideli 

pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKF.R 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

O’KETE N
MALEVA

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liąuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

$1.55 Kvorta
Liąuid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

52.80 Galionas
O’Lite maišosi su vandeniu—išdžiūsta į 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Lafayette 9500
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
' Phone ROCKVVELL 1740

%

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP ffAMTKD 
advertising Department 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolpb 3488-348B

HELP wantkd VYRAI

VIDURAMŽIO vyrai 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
įsidirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limus. Pienų, ir naktį Šiftai. Atsišuu- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite i Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATF.R REACH HOTEL .

5343 Slierldan Rd.

VYRAI
Dirbtuves Darbams 

Reikalingi akredituotai Pefense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit į Employment ofisų

THE CRACKER JACK CO.
48OO W. flfllli St.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CIIARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
CRANE OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVCS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais ųuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineškit Sočiai Secuęity ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade katnbarj. 

EDGEWATER BE ACH HOTEL 
5349 Shertdan Rd.

VYRAMS
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo sąly
gos. Rata 7 5c: 40 valandų j savaitę.

PROCTER & GAMBLE MFG CO.
1232 W. North Avė.

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui ir alijantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo. Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
šiftai.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. CO. 
1140 W. Monroe.

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL CARIX)ADING CORP.

Door 5. House 3.
1STH & CLARK STS.

FREIGHT HANDLERS
•Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.

REIKALINGAS LINOTIPISTA9

"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlplstas (zecerls) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali toki darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C. 

3334 So Oakley Ava.. Chlcago

MERGINOS 
18 Metų ir Suvirti

SVARBUS KARO DARBAI
Dirbtuvės darbams, geros darbo są
lygos. Poilsio Laikotarpiai; Cafete- 
ria; Rūkymui kambariai.

NATIONAL BISCUIT CO. 
1U18 tVasliiugton Blvd.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEVVATER REACH HOTEL 
Drug Store

5318 Sheridan Rd.

MERGINŲ
Reikia prie abelnų dirbtuvės 

darbų, pakavimo ir tt.
Atsišaukite

3659 5. ASHLAND AVĖ.
REIKIA

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
Press Operatorių 

Rūbų ir Marškinių Prosytojų
Atsišaukite i

FRENCH HAND IAUNDRY CO.
2163 N. Clark St.

VYRAI III MOTERYS

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto paliuosuoti, reikalingi išsila
vinti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De- 
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET « MACHINE CO. 
25th Avė. A- Adanus St., Rellwood, III.

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

VYRŲ
Svarbiems Dirbtuvės Darbams

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

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place 

Chicago, UI.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SKELBKITCS “DRAUGE”

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis Į savaitę. $30.00 
j savaitę. Turi mokėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit j Room212.

209 W. JACKSON BLVD.

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

BORG WARNER CORP.
5950 W. 66th St.

HELP WAWTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINŲ OPERATORES

Ir dirbtuvėje darbininkės reikalin
gos; Gera mokestis su proga jsidlr- 
blmo.
JOHNSON SPRING CITSHION CO. 

1735 Dlversey Pkwy. 
Wellington 2840.

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar Ir taikos laikuo
se west slde svarbioj karo Industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 8. Wentem MONroe «12«

MERGINOMS
MOTERIMS

Lengvi Dirbtuvės Darbai. 
Patyrimas Nerelkalinfca. 

Proga Įsidirblmo. 

VIRŠLAIKIS

HARLICH MFG. CO.
1417 W. Jackson.

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginu
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo. Proga dirb
ti viršlaikį. Dieną arba naktį šif
tai. Atsišaukite į Moterų Emplo
yment Dept.

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia 

Tuo jaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

PROGA ĮSIDIRBIMO 
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS
3825 W. LAKE ST.

IŠDIRBĖJAI DIESEL - ELECTRIC 
STREAMLINERk APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSI! S VYRĖS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

Paprastu Darbininku 
Mach. Pagelbininkų 

Mach. Operatorių
100% KARO DARBAI 

$40 IKI $55 I SAVAITĘ 

PRADŽIOJE

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION 

LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS CORP.

PARDAVIMUI

TIKRAS BARGENAS 
PARSIDUODA — 2 fletų mūro na
mas, 5 ir 6 kambarių. Karšto van
dens šiluma pirmam aukšte, pečiaus 
šiluma antrame. Dėl platesnių infor
macijų kreipkitės prie SAVININKŲ 
—1626 S. PUDASKI RD.

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas. 2 po 5 kambarius. Karšto 
vandens šiluma, 2 karams garadžius. 
Marąuette Park apielinkėįe. Atsišau
kite sekančiai: 7242 S. FAIREIELD 
AVENUE.

RENDUOJASI

Reikia
Pantry Merginos
HENRICI’S RESTAURANT 

67 W. Randoloh

MERGINOS
ORDERIŲ
RINKĖJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Mes Išmokinsime 

Gera Pradinė Alga 
Proga Įsidirbimui

40 VAL. SAVAITĖJE 
51/2 DIENOS 

Puiki Transportacija 
Pradėsit Tuojaus 

Atsišaukite 
McKesson & 

ROBBINS, INC.
Wliolesale Drugglsts

540 W. Randolph St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

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

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2829 N. Pulaski Rd.

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amatą. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfield ‘L” ir C. A. & 
E. R. R.).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. A Adanti St., Bellwood, III.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

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

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

Telefonuoldto
Melrose Park 6060
Klauskite Supervisorio.

Atsineškit gimimo ar pilietybės 
llfldljlmus.

SHIPPING CLERK PAGEI.BININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 Ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo Ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L” Ir C. A. * E. R. R ). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. A Artoms St., Bcllwood, III.

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte, {rengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

PATARNAVIMAI

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

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

WOLK STUDIO
1945 Wesl 35”' Street

\l>\ \\< Eli l’HO i Oi.K Ai’HY
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Kolonijų Žinios
Baigia aukštąjį mokslą

Mt. Carinei, Pa. — Vitalia 
A. Karaveckaitė gegužės 30 - 
d. įsigys B. S. laipsnį iš stu
dijų “Dietetics”. Ji lanko 
vieną garsiausių katalikiškų 
kolegijų mergaitėms — Ma- 
rywood College, Scranton, 
Pa.

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

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

Jos brolis — Vaclovas, y- 
ra studijavęs Kauno semina
rijoje, Lietuvoj.

VITALIA A. KARA- 
VECKAITE

LONDONAS. — Praeitą 
vasarą Indijoj įkalinta 23,- 
071 asmuo už dalyvavimą 
riaušėse.

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

PIRKITE KARO BONUS!
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Lietuvos vyskupu nusistatymas
Jau ne vieną, bet kelis kartus Lietuvos vyskupai už

stoja nacių kankinamus ir persekiojamus žmones.
Jie užstoja visus lygiai — lietuvius, žydus ir lenkus. 
Spaudos agentūra O. N. A. iš Londono praneša, kad 

lenkų kalba leidžiamas dienraštis Londone “Dziennik 
Polaki” šiomis dienomis įdėjo žinią, kad vyskupas Briz- 
gys, Kauno arkivyskupijos sufraganas, paskelbė baus
mę — ekskomunikaciją tiems lietuviams, kurie bet ko
kiu būdu prisidėtų ar dalyvautų lenkų ir žydų perse
kiojime.

Nors lietuviai prie nacių žiauriųjų darbų nesideda, nes 
patys yra persekiojami, tačiau vyskupas Brįzgys ir ki
ti Lietuvos vyskupai mato reikalą padaryti perspėjimą, 
kad, gink Dieve, lietuviai nesuteptų rankų savo artimo 
krauju. • , ,. ,
, Iš kitos pusės šis faktas parodo aiškų, ir griežtą Lie
tuvos vyskupų nusistatymą prieš pagoniškąjį nacizmą. 
Priešintis naciams — reiškia savo gyvybe rizikuoti. Ta
čiau Lietuvos vyskupams tiesa, teisėtumas ir žmonių 
dvasinė bei medžiaginė gerovė yra brangesnė negu jų 
pačių gyvybė.

Toks jų nusistatymas — tai didis akstinas visai lie
tuvių tautai padidintomis jėgomis priešintis okupan
tams ir kovoti dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Rusu-japonu santykiai
Per anglų radiją paskelbta žinios apie tąį, kad Japo

nija stipriui perspėja Sovietų Rusiją neužleistį savo ba- 
zių Jungtinėms Valstybėms.

Amerikiečių žygiai Attu saloj, britų radijo skelbia, 
gerokai japonus nervina. Iš čia, mat, jungtinės tautos 
galės bombarduoti Japonijos miestus, ko japonai la
biausiai bijo. Tas susinervinimas privedė ir rusus per
spėti ir net pagrąsinti. Girdi, jei rusai paves ameri
kiečiams Sibiro bazes, japonų armija užduosianti Ru
si jai tokį smūgį, kokio ligšiol jai nįękaa nebuvo uždavęs.

Šie japonų perspėjimai ir grąsinimai neturi pagrindo.
Nors Amerikos žmonių dauguma ir mano, kad So» 

vietų Rusija tuoj po Pearl Harbor įvykio 1941 metais 
turėjo paskelbti karą Japonijai, tačiau Jungtinių Val
stybių vyriausybė nedarė ir nedaro spaudimo į| Mask
vą, kad užleistų amerikiečiams Sibircf bazes, nepaisant 
kaip tos bazės jiems būtų reikalingos. Tiesa, rusų san
tykiai su japonais (su kuriais Amerika veda mirtiną 
karą) šiuo tarpu kažkaip keistai atrodo, bet Jungtinės 
Valstybės nė vienam savo santarvininkui, kad jįą būtų 
ir artimiausias, nemanp diktuoti, ką jįe turi daryti ąų 
savo kaimynais, kokius santykius su jais palaikyti.

Visai yra, rodos, natūralu, kad jei Sovietai reika
lauja vadinamo antro frpnto Europoj, jie pirmiausiai 
turėtų atidaryti antrąjį frontą Azijoj prieš japopusį 
nelaukiant kol japonai pirmi Rusiją užpuls.

Karo slrategika
U. S. kongrese ir senąte yra keliami grynai strate

giniai karo klausimai. Paskiri kongreso ir senato na
riai kalba apie tai, kur kokį karo frontą pradėti, kurį 
priešą pulti pirmiau ir kurį vėliau.

Karo strategikos reikalai, mūsų manymu, nėra par
lamento kompetencijoj.. Strategiką nustato militarįnių 
dalykų žinovaį drauge sų vyriausia karo vadovybe. Jie 
informuoja vyriausybę ir toji atitinkamas parlamento 
komisijas.

Viešas svarstymas strateginių klausimų būtų pasitar- 
navim'as’priešui.
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Darbininku vienybė
Amerikos Darbo Federacijos (American FederationJ 

of Labor) pirmininkas William Green praneša, ką d John 
L. Lewis įteikė prašymą priimti atgal jo vadovaujamą 
mainierių uniją — United Mine Workers.

William Green į tą prašymą palankiai atsiliepia ir 
yra tikras, kad AFL taryba rimtai jį svarstys.

šiam Lewiso žingsniui priduodama daug reikšmės.
Visai neseni tie Laikai, kuomet patsai Prezidentas 

Rooseveltas kreipėsi į Lewis, Green ir kįtųs, kad jie 
neskaidytų darbininkų organizacijų, bet jas vienytų. 
Prezidento prašymas nebuvo išklausytas. Gerai, kad 
bent dabar, kuomet ypač yra reikalinga darbo žmonių 
vienybė, pradėta darbuotis ta kryptimi.

Prieš keletą savaičių John Lewis mainierius norėjo 
išvesti į streiką, nepaisant, kad toks streikas būtų la
bai pakenkęs karo pastangoms. Vyriausybė stengėsi 
sulaikyti jį nuo to žingsnio. Bet kai šitokį jo užsimo
jimą ėmė smerkti viešoji visuomenės opinija, Lewis 
streiką atšaukė.

Šiuo gestu — prisidėjimu prie Amerikos Darbo Fe
deracijos, Lewis, matyti, nori atitaisyti visuomenėje 
savo vardą, kurį gerokai pagadino savo užsispyrimu.

Reikia neužmiršti ir to fakto, kad John Leyvis 1935 
metais pusę milijono mainų darbininkų įštraukė iš Ame
rikos Darbo Federacijos ir suorganizavo naują — Cop- 
gress of Industrie! Organizations. Bet 1940 m. ir iš šios 
organizacijos išėjo, nes jam nepavyko primesti jąi sa
vo politinį nusistatymą.

Daug kas įtaria, kad, kaip daug kitų jo elgesių, taip 
ir šis yra politinis manevravimas.

Lewis nuo seniai turįs kažin kokių politinių ambicijų.
Tie dalykai paaiškės ateityje. Tuo tarpu vis tik yra 

svarbu, kad einama prie stiprinimo darbininkų orga
nizacijų. Darbininkų vienybė yra būtinai reikalinga ir 
patiems darbininkams ir didžiosioms karo pastangoms.
•
Būkime stiprūs, organizuoti. Rašykimės į lįetųYlU ka

talikų organizacijas, moraliai ir materialiai remkime jų 
gražius ir naudingus darbus.
• '
Gerai, kad pirkome U. S. karo bonų. Bet pirkime jų 

ir daugiau — dvigubai ar trigubai daugiau. *

=" -........... ■- j

Tikrai nemalonus
Dėl rusų-lenkų nutrūkusių santykių “Išeivių Drau

gas”, tarp kitko, pastebi:
“Išrodo, kad Goebbels gali gardžiai juoktis, kada 

jo priešai taip rimtai susivaidijo. Nėra jokios abejo
nės, kad lenkų-rusų kivirčas sąjungininkams yra ne
malonus. ”

Kad tai yra teisybė, abejoti apie tai netenką.
Maskva, kaip vakar rašėm, ir daugiąu nemalonu

mų į jungtinių tautų tarpą užsimojo įnešti. Jį reikalau
janti ir Norvegijos ir Švedijos kai kurių teritorijų.

Daug kam atrodo, kad dabartiniemr Rusijos valdo
vams ne tiek rūpi nacizmą nugalėti ir pavergtas tautas 
išlaisvinti, kiek Rusijos sienas praplėsti kitų, visai net 
neslaviškų tautų sąskaita.

Elgtasi taip niekšai

“Mission to Moscow’’ fil
mą visur susilaukia rimtos 
ir aštrips kritikos.

Ir teisingai.
Juozo Davieso parašyta 

tuo vardu knygą, iš kurios 
toji filmą pagaminta, išleis
ta grynai komunistinės pro
pagandos tikslais.

Visi rimtesnieji knygų kri
tikai tai pripažįsta.

Ne kitaip mano ir dvasiš
ki ja.

Prieš keletą dienų kun. 
IJatas Touhy, Amerikos Ka
talikų Karo Veteranų kape
lionas, kalbėdamas tęs or
ganizacijos New Jersey atei
to suvažiavime tarp kitko 
pareiškė:

“Filmą Mission to Moscow 
yra didžiausias komunisti
nė® propagandos kūrinys 
koks bet kada buvo patiek
tas Amerikos žmonėms’’.

Tas pats karo kapelionas 
sajco, kad Joseph Davies, bu
vęs Jungtinių Valstybių am
basadorius Maskvoje, savo 
propagandine knyga ir War- 
ner Bros. filmą siekia iškel
ti komunizmą, kuris darbuo
jasi, kad sugriauti mūsų 
krašto demokratinę santvar
ką.

Mission to Moscow filmų 
vaizdai išgarbina komuniz
mą, išniekina Ameriką ir jos 
santvarką, pakeliąnt Sovie
tų Rusiją ir jos santvarką, 
kuri, kaip visi žino, yra dik
tatoriška, bet ne demokra
tiška.

t
Jungtinių Tautų maisto ir 

pokarinės žemdirbystės kon
ferencijoj Bot Springs, V®., 
Lietuva, kaip žinom, neda
lyvauja.

Priežastis — Lietuva ne
turi vyriausybės užsieny ir 
nėra jungtinių tautų nare.

Nors tiek gera, kad Lie
tuvos ministras P. Žadeikis 
padarė konferencijai atitin
kamą pareiškimą.

1

neccsJsS
Po svietą pasidairius Spicpirvirvio Dumtas

Russian War Relief pa
skelbė vajų drabužiams 
rinkti Sov. Rusijai. Tur būt, 
su to “relief” komiteto ži
nia vienas klyvlendietis bol
ševikas Čikagos antro fron
to gaizetoj šaukia, kad Sov. 
Rusijoj žmonės “pasiliko 

nuogi. Jie turi būt apreng-
«”• j! ii

Daugelis stebisi ir negali 
išfigeriuoti , dėlko kviečia
mas Stalinas nedalyvauja 
Roosevelt-Churchill konfe
rencijose. Dabar darosi aiš
ku. Jeigu, pasak to klyvlen- 
diečio, Rusijoj žmonės pali
ko nuogi, tai kaipgi jis nuo
gas važiuos Afrikon, ar A- 
merikon. Reikia pirma dra
bužių pasiųsti...

Po vakarienės Jonui M š- 
kiniui su žmona susėdus lai
kraščių skaityti, mažas jų 
sūnus Ričardukas tuo metu 
darė mokyklos namų darbą 
(hometvorkR Staiga, vaikas 
klausia tėvą:

— Pa, pasakyk man, ką 
reiškia žodis vacuum?

— Vacuum, sūneli... kaip 
čia tau išaiškinti... Vacuum... 
well... sakykim mano kelnės, 
kuomet man užmigus mama 
jas peržiūri.

— Žinai ką, vakar aš nu
kritau nuo kopėčių.

— Ar taip?! Taį baisu. 
Kaip gera, kad nesusižeidei.

— Mat, nukritau tiktai 
tai nuo paties žemiausio ko
pėčių laiptelio ir dėl to išli
kau gyvas...

r

Magidoff’ienės kalbos pa
siklausiusi, tūla mūsų bolše
vike juokiasi iš Maskvon 
nuvykusios amerikietės, ku
ri visą dieną krautuvėse 
ieškojusi ružavų guzikučių, 
bet nepastebėjusi tokių 
stambių Sovietijos darbų, 
kaip Maskvos požemis gele
žinkelis. Bet, brangi bolševi- 
kute, požeminį geležinkelį 
negi galima ružavo guziku- 
čio vieton prisisiūti!

z Mūsų raudonukai, galiau
sia, susilaukė bendro fron
to: monarkistas Sukombnas. 
socialistas Kerenskis, caro 
generolas Yakontjevas, ir 
mūsų balšavikai visi dabar 
vieną dūdą pučia: “Lietuva 
turi Rusijai priklausyti”. 
Tai graži kompanija! Ale 
šuns balsas dangun neina.

Balšavikų “banga” aną 
dieną suriko: “Niekas taip 
lietuvių tautos nebijo kaip 
Smetona. ‘ ‘ Mums rodos, kad 
jos labai gerai bijojo ir drau 
gas Stalinas, nes atsiuntė 
pusę miliono durtuvų jos 
“valią” nustatyti.

Kaip tai seniau 
būdavo

Baltimore, Md. Ant už
baigimo 40 vai. atlaidų bu
vo procesija su Šv. Sakra
mentu, kurioje dalyvavo kle 
bonas, svečiai kunigai, ka- 
reivių draugijos su unifor
momis ir šobliais. (“Ž.” 1910 
m.).

IŠGELBĖJO PARŠĄ

X »

Naujienos dėl vėlesnių lietuvių kojnųnistų ųąpįų ir 
šmeižtų parašė apžvalginį straipsnį, kurį taip užbaigia: 

“Laisvės“ durniai neišnąąno, kad jie patys save de
maskuoją, pasakodami, kad Lietuvos žmonės 1940 
metais “pasisakė už įstojimą į Sovietų Sąjungą”'bal
savimais, kurįųose dalyvavę “95 nuoi.” visų Lietu
vos pilįečįų. Tuos humbugiškus ‘ ‘bąlaąvįm.u®” laikyti
Lietuvos žmonių valios pareiškimu gali tiktai igno- 
raptąi, kurie nežino, kokiose aplinkybėse “balsavimai” 
buvo pravesti, arba akli Maskvos propagandos įnagiai.

“Bet valstybės departamentas Waąhingtone žino 
labai puikiai, kad tai buvo begėdiška Lietuvos žmo
nių valios falsifikacija, o ne laisvąs pąsisakynąas už 
Lietuvos nepriklausomybės panaikinimą. Amerikos 
valdžios vardu sekretorius Welles yra padaręs apie 
tai viešą pareiškimą. Todėl, kai “Laisvės” bųmfcu- 
gieriai dabar mėgina valstybės departamentą apgauti, 
tai pastarasis aiškiai mato, kas jie per paukščiai.

“Patarlė sako: “Kas gyvena stikliniame name, tas 
geriau tegu akmenimis nesisvaido!” Komunistai daro 
melagingas denunciacijas prieš Amerikos lietuviu?, 
kurįe neremia Maskvos “partijos linijos”, tuo tąrpu 
kai jie patys yra nuo kojų iki galvos susitepę bįtle- 
rizmu ir nesuskaitomą daugybę kartų demonstravę 
savo ištikimybę svetimai valdžiai, o ne Jungtinėms 
Valstybėms. Jeigu valdžia ipis drausti tuos, kurie “de
moralizuoja visuomenę”, tai komunistams gali tekti 
pirmiau, negu kam kitam, nukentėti. Ir niekas jiems 
tuomet neparodys užuojautos, nes jie elgiasi, kaip 
niekšai.”

(Iš “Draugo”, 194-8 metų, 
gegužės 21 <J )

Tokios “laisvės” Lietuvą 
nenorį.,. Vokietijos kaizeris 
paskelbė proklamaciją, ku
rią, suteikia Lietuvai “nepri
klausomybę”. Bet .ui tą “ ma 
lonę” užkrąuna Lietuvai pio 
keti vokiečių Karo skolas. 
“Nepriklausoma” Lietuva 
turės būtį sujungta su Vo
kietija visais ręįkąląįa^. Per 
Amsterdamą pr anešamą, Kad 
Lietuvos žmonės tokios kai
zerio “nepriklausomybės” 
savo kraštui nenori. Jie sa
ko, “kai Vokietija bus su
triuškinta, Lietuva gaus tik
rą laisvę ir nepriklausomy
bę”,

į

•‘Draugas" Acme photo

Savanoriai darbininkai pasivijo paršą, kad jį išgelbėjus 
nuo potvynio, Indianapolis, Ind. Vyrai neša paršą, Bus 
gero kumpio

U
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Slaptoji Vaižganto kova ir darbas
-10 metų im jo mirties- - Slopia priesaika 
prieš šv. Kazimiero kaulėtos- - Žandarai 
sugauna» draudžiamais raštais. - Įsteigia 
pirma slapto totoriška žurnalą. - "Tau, 
brolau, pavojus totetokan įlįsti". - Nugink' 
tooja tusu policija, - 'Visiems tori užtukti 
žemės kūnui, laisvos - dvasioj", - Tumo 
pasikalbėjimas sų Kapsuką. - Kaip Vaižganto 
davatkos skundė vyskupui. -• Elgeta prie 
kanauninko Velykų tolo.

— Ir tapau savosios, lie-pilio realinėje mokykloje ji- 
tuyįšk'O* visuomenės tarnąs;|sai buvo skaitęs “Aušrą” ir

JONĖS PASKIRTAS MAISTO KONFERENCIJOS PREZIDENTU Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

ųę, dar (Įąugiąu — jęą ver
gą^, dėl j oš metų metais ne- 
bępiatęa, kaip skaisti saulu
tė šviečia ir džjugįną. Kur 
tib W liepė eiti, ėjau 
neatsiklausdamas, kas jį į- 
gąypjp man liepti, bet tik 
vįapflpaepės labui, fijąu, <įir- 
bąų..., — šitąįp atvirai išsi- 
pąąąkoja Tumaą-V^ižgantą^. 
SRas didysis lietuvių vyras 
mirė 1933 m. b ai. 29 d. ir šie 
met, lįūdpose 10 m. sukak
tuvėse turime prisiminti tą, 
kurs save dėl lietuvių gero
vės buyo užmiršęs. Mums jis 
tuo idomesnįs, kad su pas
kaitomis lankėsi Amerikoje 
ir jį čia daugelis atsimena. 
iR>» jo motina būtų mylėjus 

daugiau moterystę malo
numus, kaip pareigas...

Juozas Trumas Vaižgantas 
gimė 1869 m. rūgs. 20 d. Mą- 
ląišių kaime, Svėdasų para
pijoje. Jis buvo dešimtas 
vaikas šeimoje ir, jei jo mo
tutė, kąįp ' daugelis dabar
ties moterų, būtų moterys
tės smagumus daugiau my
lėjusi, kąįp moterystės pa
reigas, mes nebūtume turė
ję savo didžiojo rašytojo — 
Vaiėgapto. Gimė jis Man
tą? šventėje, per sumą, tąi- 
gį mptiųos buvo paskirtas 
dvasinei tarnybai, o be to 
— jis buvo silpnos sveika
tos, tikėjosi greitai mirsiąs, 
W i kunigų
gemjnąriją, be kito ko, tu
rėdamas mintj, kad geriau

kitus lietuyiškus rastųs, įąį 
žemaičiu Kunigų Seminari
joje Kaune jisąį greit įsisu
ko į sląptą lietuyišką klieri
kų veikimą, buvo net vie
nas iš steigėjų slaptos Šv. 
Kazimiero draugijėlės lietu
viškiems raštams leiąti. Nuo 
pat jaunatvės posižymėjo ne 
paprastą atmintimi. I semi
nariją jis buvo įstojęs be-

.V . * "Praugas" Aoiue pnovo

Atidarius tarptautinio maisto konferenci jos posėdį, Hot Springs, Va., Marvin Jonės, 
laikinas vedėjas (prie mikrofono) klauso kaip jis nominuojamas M. P. L. Steentjerghe 
(stovi), olandų delegacijos pirmininko, vadovauti suvažiavimui. Iš kairės į dešinę, p’at- 
formoje, A. D. Ktutikov, Rusija; Kii>Wen,‘ Kinija; konferencijos sekretorius, VVarren 
Kelchner; Joao Muniz, Brazilija; ir Richiard K. Law, Didžioji Britanija.

tarp latvių. Čia jiaai avrado 
keletą lietuvių inteligentų, 
kurie vakarais sus i r i n k ę 
skaitydavo savo lietuviškus 
rašinius ip geresniuosius sių
sdavo ji Prūsuose leidžiamą

. „ ,, ;‘Apiva^;- «• Konferencijon suvažiuoja Su
veik nemokėdamas lotynų Tuma» ®me pasirašinės Vlu i ^vienijusiųjų Tautų vyriau 

___ i .... ,______ erantu-slanvvardžiij. kurs vp- . . ’ *

LIETUVA IR UNITED NATIONS MAUTO IR 
POKARINĖS ŽEMDIRBYSTĖS KONFERENCIJA

Washington. D. C. — Kon- balandžio mėn. 3 d., Susivie- 
ferenciją prasidėjo gegužės' n i jusiu Tintų preliminarinė 
18? 1943; Hot Springs, Va. Į Maisto ir Pokarinės Žemės 

Ūkio Gamybos Konferencija

I

kalbos. Kartą &r. draugu kir
tęs lažybų iš 5 kapeikų per 
valandą atmintinai iškalė vi
są istorijos pamoką iŠ loty
niško vadovėlio, žodis žodin. 
Moksle net pralenkęs kitus 
draugus, jis yieu ųųpširjdu- 
mu atsidavė lietuvybės rei
kalui. Rašė net į Prūsuose 
išeinančiu? laikraščius, da
rė slaptus susirinkimus. De
šimts klierikų slapta iš Vil
nius parsigabeno šv. Kazi
miero relikvijų ir užsikabi
nę varinius kryželius su re-
ijkyijomis pąškyš? viąąą jė
gas skirti darbri, švietimui 
Lietuvos žmonių, pagal šū
kį:

— Jungtinėmis 
melskis ir dirbk.

jėgomis

gantų-slapyvardžiu, kurs vė
liau liko gal net labiau ži
nomu, kaip jo tikroji pavar
dė.

Tėvynės ilgesio kamuoja
mas Tųjnas parašė toki raš
tą savo vyresnybei, kad ne
trukus jis buvo perkeltas į 
Lietuvą, į Žemaitiją. Apsi
gyvenęs Mosėdyje ir degda
mas noru šviesti Lietuvos 
žmones, jisai Prūsuose įstei- galiotas miųistras žadėikis, 
gė naują laikraštį “Tėvynės' įtežfcė State Departamentui 
Sargą”. Slaptų^ rapkraščiųs sekantį pareiškimą.
dažninusia nešiodavosi su sa , ± .. . , ' : ‘Vertimas iš angliško teks-vimi, apatinėse kisenese, 
nors tas buvo pavojingiau.

sybių delegacijos ir eksper
tai vyriausybių keletos Ben
draujančių Tautų (Associat
ed Nations). Kadangi dėl ži
nomų nepalankių, apystovų 
susidarymas Lietuvos vy
riausybės svetur vis dąr ne
galėjo įvykti, tai Lietuva o- 
ficialiai konferencijoje ne
dalyvauja.

Ryšium strtuo Lietuvos į-

kaip nešiotis bombą- Kąip 
sunkūs tada buvo laikai, ga
lima spręsti iš šio atsitįkį- 
mp: kartą pas Tumą atva

“Sulig Valstybės Departa
mento biuletenio iš 1943 m.

esanti šaukiama ir būsianti 
laikoma Hot Springs, Va., a- 
pie 1943 m. gegužės 18 d.

“Lietuva, kaip žemės ūkio 
ir maisto gamybos kraštas, 
karo išnaikintas, natūraliai, 
yra gyvybiniai suinteresuo
tas konferencijos darbais. 
Todėl Lietuvos ministeris 
reiškia pageidavimą būti in
formuotu apie konferencijos 
eigą ir ypatingai reikalais, 
kurie liečia Lietuvą ir gali 
toje konferencijoje kijti. Jis 
tuomi pačiu pareiškia stiprų 
norą'bendradarbiauti visuo
se konferencijos darbuose, 
kurie tiesioginiai liestų jo 
kraštą.”

Misijonierių darbai 
Iki 1862 m. joks katalikų

kunigas nebuvo įžengęs į A- 
laską misijų reikalais. Bet 
nuo 1862 m. jau buvo dr-ro
mi žygiai, kuriems e.rsida- 
rydavo daug ir didelių kliū
čių. Nežiūrint to, misijonie- 
riai nenuleido rankų. Ir jų 
darbas iki šiam laikui davė 
gerų vaisių. Jie statė baž; 
nyčias, ligonines, našlaičių 
ir pavargėlių senelių namus, 
prie kiekvienos parapijos 
steigė mokyklas. Kur tik ra
dosi šiek-tiek žmonių, steigė 
misijų stotis. Miestuose Ju- 
neau, DougLas, Fairbanks, 
Nome, Skagmay, St. Michael 
ir Seward yra įsteigtos pa
rapijos, kuriomis vadovauja 
tėvai jėzuitai. Prie šių para
pijų gyvenanti kunigai ke
liauja ir į tolimiausias mi
sijų stotis, kurių yra labai 
daug ir negalima visų sumi
nėti. Paminėsiu tik keletą: 
Kitchikan, Wrangel, Sitka, 
Haines, Valdez, Koserefsky 
ir k. šv. Kryžiais misijų sto 
tyje yra įsteigtos dvL ama
tų mokyklos: viena bernai
čiams, kita mergaitėms, šv. 
Onos Kongregacijos seserys 
yra vedėjos mergaičių mo
kyklos. Mergaitės mokina
mos namų ūkio ruošos. Ber
naičių mokyklos vedėjais ir 
mokytojais yra jėzuitų bro
liukai. Bernaičiai mokinami 
įvairių amatų. Dabar Aias- 
kos misįjų ląųjte darbuoja
si 2 vyskupai, 21 jėzuitų ku
nigų, 6 pasauliniai kunigai 

J ir 9 broliukai.

i Vienuolės ir jųi darbuote 
Į Nežiūrint nepatogių sąly
gų Alaskos misijose atsira

do ir pasišventusių vienuo* 
lių-seselių, kurios 1888 m. 
atvyko misijų darbui. Tas 
nustebino ne tik haltuoiius 
žmones, bet taip pat eski- 
mosus ir indėnus. Vienuolės 
buvo iš šv. Onos Kongrega
cijos. Atvykusios į Kosoref- 
sky neturėjo jokios pasto
gės, o artinosi šalta žiema. 
Ant greitųjų pastatyta šio- 
kia-tokia. lūšna ir pradėta 
darbas. Surinkus apie 20 vie
tinių vaikų atidaryta pirmo
ji katalikiška seselių veda
ma mokykla. Laikui bėgant 
vienuolių darbuotė taip plė
tėsi, kad šiandie 30 šv. Oųos 
seselių darbuojasi įvairiose 
Alaskos mokyklose ir ligo
ninėse. Be Šv. Onos seselių, 
vėliau atvyko ir iš kitų vie
nuolynų. 1910 m. Uršulietės 
apsigyveno St. Michael ir į)» 
steigė savo namus. Seselės 
veda pradžios mokyklas ir 
akademijas, darbuojasi naš
laičių prieglaudose. Taip jau 
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus seselės. Be šių, įsteigta 
kongregacija iš vietinių mer 
gaičių — Panelės šv. Spie- 
gienės. Vienuolės yra didelė 
pagalba misijų darbe. Kata
likių vienuolių r.ropelnai A- . 
laskoje yra dideli.

VVRiYE
Kl

i u im i

tau galas. Bet bro'is turi že-
„ . žiavo jo brolis Jonas. Tumą3 mę’ pačią' mažus vai
Studijos įr uolus lietuvy-.^ a». is

bės darM galutinai pakir- i rUO’eS1 »»> >dwtl slapt«
to silpną Tumo ąveikąfą ir į ^?a|5ent* * nayo ąpy.

JdL. ita.1 UrUXi. W »P>e >™'
gavęs džįoyą jisai turėjo lai 
kinai nuo visko pasitraukti, 
bet vis dėlto 1893 m. semi- 
nąriją tyūgp, liko kunigu. 
Kai raštai buvo pavojin-

nigąs altarista kalbėjo i
Vąižgąntą:

— Juk tai vis tiek, kaip 
sprogstamos medžiagos trys 
pūdai. Sibįrija, katorga, išgiąu už bombą

šia yra mirti klieriku, .rž ku- Galįmp suprasti, o k i ą j trėmimas, kalėjimas, mirtis, 
rį meldžiasi tiek Dievui pa- širdgėlą Tumas turėję j^r-1 Brolis brolį klampina... Su- 

' švęstų asmenų... j kentėti, kai pirmąjį pąsįy- manei pats žūti, tai žūk..
Jau mokydamasis Daug- | rimą gąyo — j Mintaują Ne šiandien, rytoj, vis tiek

k.us. Ar iš proto išėjai?

Kad ir su drebančia širdi 
mi Tumas Vaižgantas įdavė 
broliui lietuviškų raštų ir... 
brolį žandarai sugavo. Vaiž
gantas buvo -nubaustas na- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Kur yra meilė ii ištikiipy 
bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

JOS. F. BUDRIK
Ine.,

3241 8- Halsted St.
Tel. C’alųmet 7‘4S7

Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jevvelry ir 
Rekordų? Didėlis pasirin
kimas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

VISAS DARBAS Sjeijuneskite savo senų Išdėvėtų rakan- 
IB MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb-

PIINAI « mūsy pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
. Pirmiau dirbome naujus rakandus, o
GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

PĄR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CQ.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUGZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

W ARCHER ĄVĘ.

UŽTVANKOS SUNAIKINIMAS sįjTĘUKDft HITLERIO KARO PRODUKCIJĄ

Paveikslas nutrąuktaą virš Froeądengerboesperde, 15 r» w)ių nąę Mohne užtvankos, viena ii trijų Rufcr filyje, 
kurią sunaikino RAF ir matosi sekantieji sužalojimai: 1) fcųvp apsemtas kelias; 2) izoliuota elektroa darbai; 3) Iš
naikino geležinkelio tiltą; 4) sunaikino geležinkelio tiltą; d) sužalojo geležinkelio traukinius; 6) vanduo paskandino

geležinkelio bagius.

Jums apsimokės atva
žiuoti pas Budriką, kad ir 
iš toliau. Kainos prieina
mos. Krautuvė atdara ir 
Sekmadieniais nuo 10 vai. 
ryto iki 4 yaj. po pietų.
............................... .

Sudriko leidžiami Radio 
Programai t

WCFL 1000 k. Sckmad. va
kare 0 valandą.

WHFC 1400 k Ketvirtad. 7 
vai. vakare.

V-? <

Suknelių Prieinamoms 
Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERM£QŲ, 

SIOJŲ IR KAIRIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
T vC* Suknelės — mūsų Specialybė.

geros rflšies iniih-ry kuijnial, ta I nkais po p oStajs arba 
clotli kotai parsiduoda uiiieniiutontlM k* nori.ta.

ATEIKITE (R P AT V N PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 471 h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
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LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI
Lietuvių tautiniai šokiai 

ir margaspalviai kostiumai 
patraukia ir žavi net sve
timtaučių akį. Mes dažnai 
tvirtindami, kad lietuvių tau 
tiniai šokiai yra gražiausi 
pasaulyje, nedarome klaidos. 
Tą jų gražumą ne mes pa
tys jrodome, bet kiti — tūks 
tantinės minios įvairių tau
tų žiūrovų, štai keli faktai. 
1938 m. įvykusiame tautinių 
rūbų i? šokių konteste lie
tuviai laimėjo pirmąjį prizą, 
antrąjį prizą gavo čekoslo- 
vakai. Arba štai, 1939 m. 
įvykusiame New York 
World’s Fair lietuviai taip 
pat gavo pirmąjį prizą už 
tautinius šokius. Šį faktą ga
lite patikrinti paėmę 1939 
m. rugsėjo 9 d. “New York 
Times”, kurio pirmame pus
lapyje tilpo fotografija vie-

jai kaimynai pataria nete
kėti ir geresnių metų palū
kėti.

Mikita, šis šokis yra šo
kamas vien vyrų. Vyrai no
ri parodyti savo miklumą 
merginoms, kurios aplink su 
stojusios stebi ir dainuoja. 
Mikita yra šokama su laz
domis.

Kepurinė — tai Kupiškio 
apylinkės šokis. Dažniau
siai šokamas vien merginų. 
Mergaitės pasiskolina *iš vy
rų kepures ir pamėgdžioja 
vyrus savo gestais, o pas
kui parodo savo gracingu
mą. Kupiškio apylinkėje Ke
purinė yra mėgiama šokti 
poromis su vyrais, tada, vie
ton kepurių rankose mosuo
ja skarelėmis.

Kalvelis yra kilęs seniai, 
kuomet Lietuvoj dar tebe-

KARO BELAISVIAI KOVOJA SU MISSISSIPPI POTVYNIU Kaip pirkti maistą ženkleliais
1. Pirma, susipažinkite su Į tokite juos kuo greičiausiai, 

punktų vertėmis (point va- j kad nenueitų veltui 
lues) to maisto, kurio daž

nos šokėjų poros: Onutės j buvo gildos (guild). Kalve- 
Cvirkaitės (Misa New York ly j e buvo pamėgdžiojama
World Fair) ir stud. Styros. 
Berods Anna Cvirka (4545 

' — 48th St., Woodside, L. I., 
N. Y.) dar tebeturi ir gau-

’ tąją dovaną.
I

Arba imkime tautinių šo- 
J kių festivalius, kurie Ameri- 
I koję didesniuose miestuose 
. įvyksta kasmet, ir pažiūrė- 
' kime kiek tenai sukelia ova- 
I cijų lietuvių tautinių šokių 
■ programos.

Dabar noriu supažindinti 
su labiau populiariais lietu
vių tautiniais šokiais.

Suktinis ir Noriu Miego 
yra labiausiai populiarūs da 
bartiniu metu lietuvių tau
tiniai šokiai. Jie yra šoka
mi visose Lietuvos teritori-

kalvio darbo ritmas.
Kubd&s — gali būti dar 

senesnis už kitus šokius, jo 
kilmė siekia gilius stabmel
dystės laikus. Kai senovėje 
ūkininkai per padėkos die
ną — rr.dens šventę paruoš
davo dievų garbei kubilą su 
daržovėmis, tąi apie jį mer
gaitės šokdavo atitinkamą 
šokį. Reikia spėti, kad jos 
šokdamos ir dainuodavo, bet 
iki šiol dar nėra susekta tos 
dainos žodžiai. Dabar kubi
las yra šokamas poromis — 
vyras su mergaite.

Sukčius yra vienas iš se
niausių Dzūkijos šokių ,— 
tai “Dainavos” šalies šokis 
— -ačiau ji® šokamas be dai

jose ir juos moka šokti kiek- nos.
vienas ambicingas Ameriko- Jonkelis yra originalūs Ze 
jc gimęs lietuvis jaunuolis, maitijos šokis. Tačiau ji® 

Suktinis yra laikomas tra- liaudies bravo beveik užmirš- 
diciniu lietuvių šokiu, juo ta® ir nešokamas. Dabar jis 
yra pradedami ir pabaigia- Į mėgiamas šokti scenose per 
mi tiek didieji šokių vaka-! programas.
rai, tiek paprasti kaimo jau-! Blezdingėlė. Lietuviai bū
nimo pasilinksminimai. Suk
tinis y?a šokamas, dainuo
jant “Bitute pilkoji, iš ko 
medų nešioji’’ — arba kitas 
panašias dainas, kr rias liau
dis mėgsta, sugalvoti.

Noriu Miego šoka apdai
nuodami ilgesį dėl savo. my- 

‘ limos ir norą pas jį ar ją nu-
~ vykti.
’ ■ Voveraitė — tai grupinis 

šokis, kilęs iš senovės laikų,
; kuomet lietuviai dar garbin- 
| davo gamtos reiškinius. *Vo- 
. veraitėje’ apdainuoja^ kaip 
| zuikelis nubėga pas voverai- 
* tę ir jai pasiperša, tačiau

*r

. , "Draugus'1 Acme photo

Pranešama, jog ašies karo belaisviai noriai dirba kartais pasišokinėdami. Ant be
laisvių rūbo yra ženklas PW. Ąšies belaisviai išgelbėjo tūkstančius akerių žemės nuo 
potvynio ir padėjo 10,000 smėlio maišų palei kylančias vandens vietas Mississippi u- 
pėje, netoli St. Genevieve, Mo.

niausią perkate. Arba jūs ga
lite išsikirpti Punktų Len
telę (Point Table) iš Laik
raščio.

2. Paimkitexsu savim War 
Ration Book Two, kada ei
site pirkti mėsos, sūrio arba 
kitų dalykų, už kuriuos rei
kalinga duoti ženklelių, taip 
kaip .dabar darote kada per
kate kenuotus arba šaldy
tus vaisius ir daržoves. Iš- 
plėškite raudonus ženklelius 
krautuvėje iš knygelės, nes 
kitaip ženklelių nepriims.

3. Jeigu jūs neturėsite tin
kamą skaičių raudonų ženk
lų pirkiniui, jūsų krautuvi
ninkas gali duoti grąžos “1- 
point” (vieno punkto ženk
leliais).

6. Atsiminkite, kad reikia 
vartoti mėlynus ženklus ke- 
nuotam maistui irgi ženk
lus iš War Ration Book One 
dėl cukraus ir kavos.

ANTRAS KARO PASKO
LOS VAJUS PAREMTI 
MILITARINIUS ŽYGIUS

Kada Tunisijos žygis ar
tinasi prie galo, ir invazija 
kontineneo artėja, Suv. Val
stijų valdžia pradeda didžiau 
sį finansinį vajų savo Isto
rijoj — 13 bilijonų dolerių 
finansuoti karo pastangas.

Kiekvienas studentas eko
nomijos gali pripažinti svar
bą šio vajaus tiems, kurie 
randasi namie, nes Jo svar
ba lies visą naminį frontą, 
kaip ir karo frontą. Jeigu

*<■

Pav., jeigu jūs duosite Pirkimo perteklių negalima

darni iš prigimtięs ūkinin
kai, dažnai savo šokiuose ir’ ‘ .Vi. ' f '

dainose pamėgdžioja gyvu
lius ir paukščius. “Blezdin
gėlės” šokyje pamėgdžioja
ma kregždutės švelnaus skri 
dimo judesiai. Blezdingėlė 
buvo šokama atvirame ore, 
rudens šventėse, kuomet-bu
vo atsisveikinama su gra
žiais laukais žaliomis Lan
komis iki kito pavasario.

Be minėtų šokių dar yra 
keletas charakteringų šokių, 
kaip tai: Pamylėjau vestu
ves, Piemenėlių šokis ir k. 
Labiausiai žinomi lietuvių

TURI PARODYTI PASUS

a

«* > “Draugai“ Acme photo

~ Tarptautinės maisto konferencijos delegatai, atvykę į 
* Hot Springs, Va., posėdžiauti, turėjo parodyti kariškai po- 
Zlicijai savo pasus. Spaudos žmonės į konferenciją nebuvo 
X {leisti.

Slaptoji Važganto
kova ir darbas

(Atkelta iš 5 pusi.)

mų areštu, o brolis trejus 
metus išsėdėjo Petrapilio ka 
Įėjime ir dvejus metus buvo 
ištremtas į Besarabiją. Grį
žo, bet jau į skolas pateku
sio ūkio nebeįstengė pakelti.

Žandarų kratos ir 
mėtymai iš vietų

Ruaai jautė Tumą slapta 
užsiimant lietuviškais raš
tais. Jo bute žandarų kratos 
buvo nenaujiena. Bet tas ne
pakirto jo energijos. Šalia 
vieno laikraščio, jis dar įstei 
gia kitą: pirmąjį lietuvišką 
mokslo ir visuomenės žur
nalą (magaziną) “Žinyčią”.

įlįsti..., — pratarė jo drau
gai sužinojęs apie paskyri
mą į Vadakčiukus. Bet Tu
mas neieškojo suraminimo 
nei kortose, nei svaigaluose.
Be lietuviškos spaudos jisai 
net pradėjo organizuoti lie
tuvius valstiečius ir darbi- mą, jei ne Tumas, kurs, pa

lių paskolos garantuodamas. 
Grąžino beveik visi, žuvo tik 
62 rubliu.
Su arkliukais po visą 
Lietuvą

K3Žin ar Vilniaus Seimas 
būtų turėjęs tokį pasiseki-

ninkus, privertė dvarininkus 
pagerinti darbo žmonių gy
venimo sąlygas, o vienu me
tu jam vadovaujant buvo 
nuginkluota rusų policija, 
uždaryta degtinės monopo
lio krautuvė, vieton rusiškų 
teismų suorganizuota nauji 
lietuviški “Penkių Teismai’’, 
valsčiuje sušaukiamas dide
lis mitingas, priimtos rezo
liucijos ir pirmą kartą lietu
viškai įrašomos į valsčiaus 

i knygas. Jo nusistatymą ge
rai nupasakoja šie jo paties

sikinkęs savo arklius, leis 
davosi ko ne po visą Lietu

krautuvninkui 5 punktų ženk 
lą už A punktų pirkinį jis 
gali duoti jums 1-punktą, 
grąžos. Bet jis negali varto
ti 2-5 arba 8 punkto ženk
lus grąžai. Patikrinkite “1- 
punkto” ženklelį dėl raidės, 
nes ne visos raidės geros 
tuomi pačiu laiku.

bus nukreipti į Karo Bonus 
ir Ženklelius visoj šalyje ga
li atsirasti infliacija ir tada 
mūsų visa ekonomija būtų 
pavojuje — pinigai liktų be 
vertės kada kainos pradėtų 
kilti, sutaupos pražūtų, pro
dukcija e.rmažėtų, pergalė 
būtų pavojuje.

Šiais metais ši šalis turės 
praleisti 40 bilijonų dolerių

4. Jūsų krautuvninkas ne- 
vą, ragindamas žmones šių- visada atpiauti lygų svo
,sti atstovus, skatindamas in-! H- Taigi jūs turite žinoti, virš visų išlaidų, šie pinigai 
teligentus dalyvauti. Išjudi- kiek punktų du-oti dėl unc:-1 gali būti įdėti į darbą ke-

nus politiniam veikimui, Tu
mas organizuoja, Krikščio
nių Demokratų sąjūdį, apie 
kurį rašė:

— Jo sąnariai lygiai tei
singai būtų galėję, kaipo

jų. Speciali lentelė buvo pa- j liais būdais. Karo Taupymo 
ruošta pagal “Official Table į Bonai, Taksų Taupymo No-
of Consumer Point Values”. 
Ši lentelė parodo, kaip mo
kėti už uncijas punktais. Jei
gu pirkinys turi vertės ,un-

Ko ne viens savo gaunamus įodįM 190g m Jakš.
pinigus sukišdavo į leidimą 
slaptų lietuviškų raštų. Žan 
darų sekamas, lenkomanų 
skundžiamas, Tumas buvo 
mėtomas iš vienos parapijos 
į kitą. Mintauja, Mosėdis, 
Micaičiai, Vadakčiukai — 
tai vis klebonijos, kur Vaiž
ganto gyventa.

— Tau, brolau, ten yra 
rimto pavojaus buteliukam

tui: t<

tautiniai žaidimai yra šie: 
Jaunimėlis, Uodas, Aguonė
lė, Žilvytis, Retežėlis, Ske- 
petinė, Imk į ratą, Rūtelė 
Žvirblelis, Mikitukas, žvirb 
lis, Lioksnis, Siuntė mane, 
Simas, Kupolis, Našlys, šiuos 
žaidimus dažniausiai žaidžia 
vaikai, bet kai kurie iš jų 
ir tinkami ir suaugusiems.

Šie šokiai ir žaidimai yra 
grynai lietuviški, tačiau lie
tuviai mėgsta šokti ir iš ki
tų tautų pasiskolintus šo
kius, p a v. iš čekoslovakų 
(Klumpakojis), lenkų, rusų

Reikia pastebėti, kad 1930 
— 1939 m. laikotarpyje Lie
tuvoje tautiniai šokiai huvo 
labai išpopuliarizuoti, be jų 
neapsieidavo nė vienas di
desnis parengimas. Kaune 
moterys tautiškais kostiu
mais pasipuošusios į ban- 
kietus, balius ir didžiųjų sve
čių priėmimo vaišes. Jau ir 
Chicagoje pradeda tautiniai 
šokiai išstumti iš scenos vi- 
sokius naivius šposus, tara- 
ruškas arba pakviestus sve
timtaučių šokikus. Scenoje 
įsigali savoji kūryba — tau
tiniai šokiai ir liaudies dai
nos. ASk.

tos ir Iždo Notos. Apart tų, 
Iždo Departamentas dar siū
lo naują seriją, kuri bus pri
einama kiekvienam investo- 
riui, ir, kad kiekvienas pri
sidėtų prie vajaus.

13 bilijonų dolerių turi bū
ti surinkta dėl gamybos tan
kų, lėktuvų ir šautuvų, ir 
maitinimui, aprengimui ir 
transportavimui vyrų, kurie 
vartoja šiuos ginklus. OWI

programos punktus, parody-| cijoms mažiau negu pusę 
ti: viršuje Dangų, apačioje į Plukto, nereikalinga pridėti 

punkto, bet jeigu vertė yra 
pusė punkto daugiau, krau- 
tuvninkas gali paimti pilną 
punktą.

5. Budžetuokite punktus. 
Praleiskite raudonus ženk
lus atsargiai. Jie turi jums 
tęsėti visam racionavimo lai

Lietuvą, šalip savęs brolį — 
vialsčionį ir pusbrolį — ba
jorą’’. Ir jis privertė apy
linkės dvarininkus darbinln-

— Man net kepenos var-, kams duoti 2 vai. pietų per
tos, girdžiant, jog kunigams j traukos, panaikinti nakti- 
tevalia prasčiokus uiti, juos nius darbus, teikti medici-
išnaudoti, o prieš dvarpo
nius, iš kurių tiek naudos 
kunigui, kiek iš lauku bė
gančio šuns, tėra, reikia vien 
stypčioti ir už viską girti.”

Už tat jis, ir padėdavo var
go žmonėms, kiek galėjo. 
Būdamas Pamituvy-Stakiuo- 
se jis su bažnyčios antspau
du ir savo parašu išduoda
vo raštus, kad jo atsakomy
bėn duotų ūkininkams sko
lon mineralinių trąšų; taip 
jis pagelbėjo net 3,000 rub-

nos pagalbą, mokėti algą Kiekviena tauta tur savo
(visą, ar pusę pagal ligos kui («*» Periodui). Kada gelmėse šventąją vietą, kur 
ilgumą) net ir darbininkui Sausite “l-punkto” raudo- dega jos amžinoji ugnis.

’ ” “ ‘ (“Romuva”).susirgus. Daugelis jo susi
tarimo punktų vėliau kun. 
M. Krupavičiaus buvo paim
ti į Steigiamojo Seimo Krikš 
čionių Demokratų įstatymą 
dvarų darbininkams ir dva
rininkams tvarkyti. Taip vy
stėsi ir buvo tęsiama Tumo 
“Nekruvina revoliucija’’, ku 
rią jisai buvo dar Vilniaus 
Seime paskelbęs.

gausite “1-punkto’ 
nūs ženklus grąžai, suvar-

TN JĮ "O JI TJ Yra Geriausias Ląikas Pirkti Pirmos Rūšies 
I***D*lll Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite { mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rflšĮ LENTŲ — MILLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ _ 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Rooae-
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 
NAUJA aavo 
dirbtuvSj. Di
delis pasirln-1 
kimas visokių 
spalvų apdan. 
falų.

• S2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2311 WR8T ROOSEVELT ROAD

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:80 valandos popiet

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicaįo, III.

%
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Penktadienis, geg. 21, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE j Pagerbs veikėjus Patenkinti pikniku
Dariaus Girėno 
Kareivių Motinų 
klubo veikla

Balandžio 29 d. Dariaus 
Girėno svetainėj įvyko ko
misijos susirinkimas, kurį 
dr. S. Biežis atidarė pareikš
damas, kad ši komisija šį 
vakarą išsirinktų pastovią 
valdybą.

Sekančios išrinktos: pirm. 
Ona Biežis, 1-ma vice pirm. 
Kazimiera Jacobs, 2-na. vice 
pirm. Elizabeth Jonaitis, 3- 
čia vice pirm. Anna Yonai- 
tis, sekretore Johanna Vare- 
Varašius, finansų sekr. Pau
lina Klikūnas, iždininke E- j 
milija Miller, iždo globėjos 
Bertha Patrick, Edith Kulis, I 
Antonetta Vaišvilas, kape
lionas Sophie Rokužio, isto- 
rike Anna Havelock, mar*! 
šalka Minnie Zapolskis, 2-ra 
maršalka Mary Chase, ko
respondente Stella Yuška.

Išrinkus valdybą visos na
rės žadėjo stengtis atlikt’ 
savo pareigas geriausiai kaip 
galės ir mokės, taipgi steng
sis išauginti organizaciją j 
vieną didžiausių lietuvių tar 
pe.

Nutarta sekantį susirinki 
mą šaukti gegužės 26 d., Da 
riaus Girėno salėj, 4416 So 
Western Avė., 8 v. v; Visos 
narės ir norinčios prisirašy
ti prie šio klubo, maloniai 
prašomos atsilankyti, šiame 
susirinkime bus užtvirtinta 
valdyba.

' Už korespondentę;' “i 

M. Zolpienė

Ruošiasi apvainikuoti
Brighton Park. — Sekma

dienyje, geg. 23 d., 4:30 vai. 
popiet, įvyks sodaliečių ap
vainikavimas Marijos ir 
naujų narių priėmimas.

Tą aukštą garbės Mariją 
apvainikuoti šįmet tenka 
Elenai Algynaitei. Jos paly
dovės bus: Emille Paukštis, 
Oswelda Kalelis, Virginia 
Kvietkus ir Justine Mažei
kis.

Šįmet Sodalicijon įstos 
šešioliką naujų narių, bū
tent: Eleanor Bitinas, Lil- 
lian Dapser, Gertrude Gai
žauskas, Stella Jocius, An- 
toinette Kakta, Marie Ku
dirka, Stephanie Mickevvicz, 
Harriet Saučiunas, Leoną 
Šeikauskas, Adeline Stuglis, 
Frances Williams, Evelyn 
Wolbas, Clara Zabel, Antoi- 
nette Ąylius ir Esther Žvin- 
gauskas. Šias naujas nares 
prirašė Eucharistijos komi
sijos vedėja, Dale Vaitkutis.

Tai tikrai graži grupė lai
mingų mergaičių taps Mari
jos dukrelėmis. Ypatingos 
privilegijos ir gausūs atlai
dai joms tą dieną bus su
teikti.

Toje dienoje visas Dangus 
lauks jų pasiaukojimo akto 
ir Marija tikė3 susilaukti 
naujų, dorų ir pavyzdingų 
sodaliečių. —DAV.

Town of Lake. — Gegu
žės 22 d., Šv. Kryžiaus par. 
svetainėj ruošiama puota 
veikėjams Juozui ir Marijo
nai Sudeikiams pagerbti jų 
35 metų vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Sykiu bus 
išleistuvės.

Labd. Sąjunga Sudeikiams 
buvo visuomet brangi. Jai 
d?,ug dirbo. Norėdami dau
giau pasidarbuoti tai orga
nizacijai ir senelių prieglau
dai, jie persikėlė į labdarių 
ūkį gyventi ir ten darbuotis.

Gegužės 22 d. 7 vai. vak. 
susirinkę jų draugaį, bičiu
liai palinkės veikėjams su
laukti auksinio jubiliejaus.

Rap

Briugeport. — šv. Jurgio 
parapijos piknikas geg. 16 
d. praėjo pasisekimu. Para
pijos klebonas prel. M. L. 
Krušas ir komitetas dėkin
gi atsilankiusiems svečiams 
ir parapijiečiams.

Pažymėtina, kad pikniko 
metu gražiai padainavo mo
terų choras, vadovaujamas 
prof. Pociaus. “I Am An 
American” dinos proga kal
bėjo adv. Kali.

Pradėta grieščiea ko
voti su "greitakojais"

Michael F. Mulcahy, kai
nų administratorius Chicago 
metropolitan area, pereitą 
antradienį, d ir dviejų šimtų 
keturiasdešimt penkių as
menų bylas pasiuntė į vie
tos boardus, kad jiems būtų 
atšaukta gazolino racioną 
vimo kortelės dėl greito va1

1 žiavimo automobiliais. Jie

kaltinami, jog važiavo dau
giau kaip 35 mailes per va
landą.

Kainų administracija per 
penkias dienas pasiuntė 475 
bylas į vietos boardus dėl 
greito važiavimo automobi
liais. i

Pranešimai
Dariaus Girėno Kareivių 

Motinų klubo valdybos eu- 
sirinkimas įvyks penktadie
nį, gegužės 21 d., Dariaus 
Girėno salėj. 4416 S. West- 
ern Avė., 8 v. \

\

Ir

s'

hwo gaisre
Sh'als, Ind. — Wlilard 

Edward Daugherty, 36 me
tų amžiaus, karo darbinin- ; 
kas, gegužės 18 dieną, žuvo j 
gaisre, kai jo tėvų namas ■ 
buvo sunaikintas ugnies. Jo ! 

tėvai, Mr. ir Mrs. Edward 
Daugherty, ir jų anūkas 
spėjo pibėgti iš ugnies. ;

■■
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GVfY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS

and SONS
Factory Representative.

SIIOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

i

PASKOLOS 
• DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKS JIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nakt)

4606-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17*1-1742
4332-S4 SOUTH CAUFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

Ii stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

MARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1451 kilos.

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materioio ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEKLE Y 6103

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncnumesklt senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budelnikai gail
ina pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Pachankis—Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
--------------- -------------------------IIIIIIIUiHI!lllllllllllllllllll|HllUIIIIMUilliUll

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
' -TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS J 

• - .----------
Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Insulacijos Ekspertais. . 

Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290
MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 

tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Ilcating, Taisymo ar Reikmenų, M -.tyki

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comer B5th and State Streets

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

Rankose 1

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

Horkrnanship and Materials Unexelled—at Lowest Pricee 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANLAN MONUMENT MAN— 

Member oj the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
JūfeŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

L, _ — _» _
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TUCTNOTS Penktadienis, geg. 21, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. i 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą;

Buvęs Mariem Hills College, Hinsdale,
Ilk, studentas dabar parašiutistas

j parašiutistus, Fort Benn- 
ing, Ga: Pasižymėjo savo 
drąsa ir apsukrumu, ir bu
vo pakeltas į Staff Sergeant.

P. Bernardo motina gyve
na, 331 Main St., Luzerne, 
Pa. Tėvas miręs. Turi dvi 
sesutes vienuoles kazimie- 
rietes. Viena seselė Floria
ną yra “night supervisor” 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, kita
seselė Lydia yra viršininkė♦
Minersville, Pa., lietuvių 
mokykloj.

Staff Srg. Antanaitis nori 
kuo greičiausiu laiku vykti 
užjurin, kad užbaigti šį ka
rą.

Paskutiniu laiku buvo at
važiavęs pas savo pažįstamą 
mokyklos draugą, Juozą 
Švilpauską, Maywood, III.

ras boksininkas ir laimėjo Dabar atostogauja pas ma- 
eilę kumštynių. Du metus mytę.

BERNARD ANTANAITIS, 
STAFF SERGEANT

• Staff Srg. Bernard Anta
naitis gimė kalnuotoj Penn- 
sylvanijoj, Luezrne, Pa. Čia 
baigė pradžios mokyklą ir 
high school. Paskui išvyko į 
Marian Hills College, Hins
dale, III. Pasižymėjo base- 
ball sporte. Vėliau buvo ge-

praleido Merchant Marine ir Dabartinis jo adresas yra:
matė daug pasaulio. Sava- Staff Srg. Bernard Antanai- 
aoriu įstojo į Dėdės Šamo tis, Service Co 507, Para, 
armiją vasario 21 d., 1941 Inf., Army Air Base, Alli- 
m. Birželio 1 d., 1942 įstojo I ance, Neb.

Potvynis vis dar nerimsta ir šėlsta
MISSISSIPPI UPE PAKILO. UŽTVANKOS BRAŠKA IR 
LŪŽTA. 22,000 ASMENŲ PALIKO NAMUS

Vidurvakario didžiosios ir Illinois valstybėje Raudo- 
mažosios upės pereito tre- nojo Kryžiaus darbininkai
čiadienio naktį vis dar kilo 
ir vanduo apsėmė didelius 
plotus žemės šešiose valsty
bėse. Potvynis tūkstančius 
privertė palikti savo namus. 
Sis potvynis nepaprastai 
kenkia karo reikalams, nes
smarkiai nukentėjo farmos.

i' ' ■?'
’ Mažiausia devyni asme
nys žuvo iki pereito trečia
dienio vidurnakčio. Milijo
nai turtingos žemės akerių 
buvo apsemti vandeniu, 
daug tos žemės buvo apsėta 
javais. Potvynis palietė Illi
nois, Indiana, Ohio, Oklaho- 
ma, Nissouri ir Kansas val
stybes.

KOVA SU POTVYNIU

Kareiviai, sailoriai, civili
nės apsaugos darbininkai, 
valstybės sargai ir kiti uo
liai kovoja, kad užkirtus ke
lią potvyniui.

Sunkiausia padėtis buvo 
šiaurės rytuose Oklahoma, 

•kur potvynis apdarė Grtind 
Upės užtvankos vartus ir 
kiekvieną sekundę krito 
247,000 kubinių pėdų van
dens į žemesnes vietas.

j ■ -

UŽTVANKOS LŪŽTA

•• Mississippi upėje vanduo 
Umarkiai pakilo. Senos už
tvankos lūžta. Manoma, kad 

‘ užtvankos palei Mississippi 
upę, tarp St. Louis ir Cape

• Girardeau, Mo., “bus nu
duotos”, taip išsireiškė pe
reitą ketvirtadienį federali
nis inžinieris.

- Pranešama, jog potvynis 
privertė 22,000 asmenų ap
leisti savo namus, įskaitant 
12,000 Indiana ir 10,000 Illi
nois valstybėje .

globoja 2,000, iš 10,000, be
namių, dirba dvidešimtyje 
kaunčių. Wingate pasakė, 
jog 500 namų potvynis su
žalojo ir 50,000 akerių že
mės pasėlių sunaikino.

“Draugaa*' Acme photo
Amphibious jeeps iš Ft. Benjamin Harrison veža savanorius darbininkusTr gabena 

žmones iš potvynio, pietvakarių Indianapoli s, Ind. Pakilo smarkiai White upėje vanduo. 
Tokio potvynio nėra buvę nuo 1913 metų.

■t i

taikos klausimais
KNYGA TURI NEPAPRASTOS RėlKŠMES PAKABI
NIAM PLANAVIMUL ARKIVYSKUPAS STRITCH 
IŠAIŠKINO POPIEŽIŲ TAIKOS PROGRAMAS

Greitu laiku pasirodys ne
paprastos reikšmės knyga, 
kuri galės daug patarnau
ti pokariniam planavimui.
Knyga pasirodys tuo laiku, 
kai yra daug kalbama apie 
taiką ir ši knyga atiduos sa
vo duoklę taikos planams.

Knygoje yra surinkti pen
kių popiežių išsireiškimai 
apie taiką, ir popiežių išsi- 

v reiškimai apie taiką surink
ti ir sutvarkyti vadovaujant 
Chicagos arkivyskupui Sa- 
muel A. Stritch. žodžiu, 
svarbią ir didelę knygą tai
kos klausimais, remiantis 
popiežių išsireiškimais, pa
rašė Chicagos arkivyskupas 
Stritch.

Reikia gerti virintą 
vandenį

•
Illinois valstybėje palies

tose potvynio vietose pata
riama gerti virintas vanduo. 
Dėl potvynio yra pavojus 
užsikrėsti ligomis, jei bus 
geriamas nevirintas vanduo.

Švaistė pinigus
Chicagoje gyveno milijo

nierius. Jis švaistė pinigus. 
Pagaliau buvęs milijonierius 
neįstengė užsimokėti vieš
bučiui $111. Jis buvo areš
tuotas Floridoje. Jo pavar
dė — Porter II.

J. E. Arkiv. Semuel A. 
Stritch t

Reikia moterų 
karo darbams

William H. Spencer, re
gionai director of the War 
Manpower Commission, pa
reiškė pereitą trečiadienį, 
jog šešių mėnesių laikotar
pyje bus reikalinga esminei 
industrijai 100,000 Chicagos 
moterų.

Per visą šalį civiliams ir 
karo darbams reikės 2,000,- 
000 moterų, kad pasiekti 
produkcijos aukščiausiu taš
ką. Esminiams ir karo dar
bams reikės 6,500,000 dar
bininkų daugiau iki šių me
tų pabaigos, negu buvo 1942 
metais.

20,000 poru kojiniu 
paaukojo karo 
reikalams

Chicagos moterys paau
kojo 20,000 porų sunešiotų 
šilkinių ir nylon kojinių ka
ro reikalams. Kojinės bu
vo priimtos Commonwealth 
Edison Company krautuvių 
stotyse. Apie tai buvo pra
nešta pereitą trečiadienį. 
Šilkinės kojinės bus suvar
totos pagaminimui parako 
maišams, o nylon kojinės 
buvo panaudotos parašiutų 
gamybai ir sklandytuvų vir
vėms.

IŠ SKERDYKLOS 
Į UPĘ

New York. — Iš skerdyk
los jaučio pavydalo gyvulys I 
buvo pasprukęs ir nubėgo į 
upę. Su keltu gyvulys buvo 
iškeltas iš Hudson upės. Du 
kiti gyvuliai buvo sugauti 
gatvėje su virvėmis. Tai įvy
ko pereitą trečiadienį.

Belaisvių sąrašas
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas, gegužės 
19 dieną, paskelbė 167 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie yra 
karo nelaisviais Italijoje.

War Ration 
Book No. 3

,7

dažnai sakome^ kad taika 
gali ateiti rytpfjr mes ne
žinotumėm kaip pasielgti. 
Nauja knyga bus svarbi 
priemonė studijoms palai
mintai taikai, dėl kurios 
mes kovojame.”
Išleisti šią knygą kilo 

mai) nuo popiežiaus Leono |minti8 kon(erenci.
XHI iki Pijauas XII). Svar- joje Washington. D c, 
bus veikalas turės 920 pus- prie’š trejetą metų Ten feu 
lapių ir jis pasirodys apie
birželio 15 dieną. Knygą1 para5~ai'' k^mnetes,“ kurio 
spausdina The National Ca- pirmininku buv0 iSrinnkta8 
thoiic Welfare Conference. Chicago8 arkivyskupas Sa- 
KĄ SAKO REDAKTORIUS muel A. Stritch.
APIE KNYGĄ Į Į šį komitetą taip pat įei-

Knygos iSleidimu rūpinasi "a vj^hipai: Edwin Ryan, 
kun. Edward V. Daileey, Omaha„ ,r' Allo>r8,us Mu‘ 
New World redaktorius. Jis ’ Far?°

pareiškė:
‘ ‘Knyga pasirodys tuo 

laiku, kai planuojama tai
ka, kuri yra nepaprastas 
kariškas triumfas. Mes

KNYGOS VARDAS

Knyga bus pavadinta: 
“The Principles of Peace 
from pope Leo XIII to Pius 
XII” (Taikos principai-dės-

,Žuvę ir dingę ,
' r

kareiviai
Washington, D. C. — Ka

ro departamentas, gegužės 
19 dieną, paskelbė sąrašą, 
kuriame pažymėta, jog 143 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareiviai žuvo kovoje ir 
162 yra dingę kovoje. Mini
mi kareiviai žuvo ar dingo 
frontuose.

Aplikacijoš dėl ration 
book No. 3 vakar pradėtos 
siuntinėti žmonėms.

Chicagoje tarp gegužės 
20 ir birželio 5 dienos bus 
išsiųsta apie 4,500,000 apli
kacijų gavimui ration book 
No. 3. " ■ į ■

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 NEOTAR. Sis Alus yra pagamintas U importuotu 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DI8TRIBUTOR

OV

Ambrosia & Hectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. T ei. Monroe 0808

Taip pat medžiagos rinki 
sudarytas šios knygos Jmui talkininkavo katalikų

universiteto Washington 
mokslininkai, fakultetas ir 
St. Mary seminarijos stu
dentai. ' -

Knyga turės svarbų turi
nį, pagal kurį skaitytojas 
lengvai galės rasti reikiamą 
vietą. «

Knygoje bus sutalpinti 
popiežių, Leono XIII, Pijaus 
X, Benedikto XV, Pijaus XI 
ir Pijaus XII, išsireiškimai 
apie taiką. Knygoje tilps

Neduos extra ga
zolino atostogoms

Raymond S. McKeough, 
regionalinis kainų adminis
tracijos direktorius, pereitą 
trečiadienį, pranešė, jog ne
bus duodama extra gazolino 
automobilistams vakacijoms 
važiuoti ir turį B ir C korte
les negali naudoti šventadie
nių pasivažinėjimui.

Po arkivyskupo Strich’s 
vadovybę knyga buvd pra
dėta rašyti daugiau kaip 
prieš metus.

DAUG KAS PRISIDĖJO 
PRIE ŠIOS KNYGOS 
PARAŠYMO

Medžiagos rinkimui daug 
pasidarbavo kun. Harry C. 
Koenig, St. Mary seminari
jos, Mundelein, knygininkas.

'Italų belisviai 
sugauti Missouri

Carthage, Mo. — Pereitą 
trečiadienį buvo pabėgę pen-

Popieiia'us’xil penki Uik’os kl ital« karo «
punktai ir jų paaiškinimai. I stovyklos netot Neveda,

Apie knygos pasirodymo'Mo P° ke}et* valand'1.1^alų 
tikslą ir jos svarbą vedamą- buvo sugaut, dar-
ii straiDsni Darašė arkivvs- žinėje’ netoli Fidelity> Mo- ku^s St" <“ Beiaisviai buvo be ginklų ir

puslapius įveda kun. Koenig. pasidavė be pasipriešinimo.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes 
APDI

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAIN AVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

padarome RAKANDAMS gerus 
)ĖNGALUS iŠ neblunkančių spal-

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

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

Turi pasirodyti
Pereitą trečiadienį policija 

davė 394 motoristams tikė
tus dėl to, kad jie neturėjo 
1943 metų Illinois valstybės 
ar Chicagos miesto, arba 
abiejų leidimų važinėti. Pe
reitą pirmadienį ir antradie
nį policija davė 3,642 moto
ristams tikėtus. Visi gaVę 
tikėtus turi pasirodyti Au
tomobile Cafeteria Court ir 
sumokėti $2 bausmės.

X Lt. A. Lukas, kuris ne
seniai grįžo iš Afrikos, ir 
Chicago viešėjo pas tėvelius, 
dabar yra Floridoj ir jau 
pakeltas į kapitono laipsnį.

X Karys Juozas Remeika, 
grįždamas iš kariuomenės 
stovyklos Colorado valst. su
stojo Chicago savo pažįsta
mų atlankyti. Lankėsi dnr. 
“Draugo” redakcijoj ir Tė
vų Marijonų seminarijoj. Jis 
yra baigęs Marianapolio ko
legiją. Gyvena Bloomfield, 
N. J.

X Aldona Vilimas su sa- 
vo motina neseniai grįžo iš 
Baltimore, Md., kur aplankė 
savo dėdę. Vilimienė sako 
savo pusbrolį vos pažinusi, 
nes veik per 30 metų nebu
vo mačiusi.

X Antanas čelkis, buvęs 
Ateitininkų draugovės kasi
ninkas, neseniai baigė Signai 
Corps mokyklą ir liko pakel
tas į corporal laipsnį. Rašą 
ruošiasi į tolimą kelionę.

X S. Kondrotaitė ir jau
nasis Žilius gegužės 22 d., 
Šv. Juozapo bažnyčioje, Sa 
Chicago, priims Moterystės 
Sakramentą, šliūbas bus per 
Mišias su asista. Mišias lai
kys kun. J. Klimavičius, C 
S.V., o asistuos klebonas ku
nigas V. Černauskas ir kun.
P. Cinikas, MIC., “Draugo”• > • ... - - « . *•-
admin.

X Dr. Jurgis Bložis, kuri 
Chicago lietuviai dar gerai 
atsimena, prieš keletą me
tų persikėlęs į Dayton, Ohio, 
be savo privačios praktikos, 
dar yra paskirtas oficialiu 
daktaru-dantistu didelės Pa- 
aadena School. Sako, visuo
met esąs “busy”.

X J. Klikūnienė, M. S. 55 
kp. pavyzdinga darbuotoja, 
pastarame susirinkime iš
rinkta kuopos atstove į ARD 
seimą, būsimą sekmadienį, 
gegužės 23 d. Seimui paskir
ta ir aukų..

X Veikėja J. Čepulienė 
gegužės 20 d., P. šaltimiero 
patalpose, buvo suruošus R. 
Kryžiaus vieneto narėms 
bendrus pietus jos sūnaus 
Leonardo, kuris liuosnoriai 
yra įstojęs į U. S. marynus, 
gimtadienio proga. Beje, šis 
Raud. Kryžiaus vienetas y- 
ra įsisteigęs iš Kareivių Mo
tinų klubo, kuriam pirminin
kauja J. Čepulienė. Čepuliai 
gyvena- savo gražiam name 
adresu 5526 S. Wolcott Avė.

X Sgt. Petras Bernotas, 
20127516 Co. “D”, 24th Med. 
Bn., APO, postmaster San 
Franęisco, Calif., savo laiš
ke iš Pacifiko salų teirauja
si apie lietuvių veikimą ir 
draugus, ypač J. Pilipauską. 
E. Kubaitį, P. Kupraitį ir J. 
Pošką. Rašo, jau pusantrų 
metų, kaip būna saloj, kur 
gyvena tik puslaukiniai žmo
nės. Prieš išvyksiant į ka
riuomenę jis buvo veiklus 
Stud. ir Prof. Sąjungos Wa- 
terbury, Conn., kuopos val
dybos narys.
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