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Sako naciai traukiasi iš Romos
Lėktuvai iš Anglijos, Italijos 

atakavo Rumuniją ir Vokietiją
LONDONAS, geg. 31. - 

Maždaug 3,200 Amerikos 
lėktuvų iš Anglijos ir Itali
jos bazių šiandien atakavo 
aliejaus varyklą Ploesti apy 
linkėję, Rumunijoje, keturis 
vokiečių geležinkelių cen
trus, per kuriuos eina trafi- 
kas į nuolat puolamą Pran
cūzijos invazijos krantą, ir 
nacių aerodromą senojoj 
prancūzų Magino! linijoje.

Lėktuvų bazė buvo arti 
Mulhouse, tik į šiaurę nuo 
Šveicarijos.

Geležinkelių centrai buvo 
Hamm; Osnabruck; Schwer-
te, 10 mylių į pietryčius nuo i ir šiek tiek priešlėktuvinių 
Dortmund; ir Soest, 15 my- patrankų šaudymo.

LIETUVOJE SIAUČIA 
TERORIZMAS, GAISRAI

(LKFSB) Gavome žinių iš 
Europos, kad Lietuvoje vyk 
sta masinis lietuvių gyven
tojų plėšimas, kankinimas 
bei dažni gaisrai. Tai vykdę 
kaikurie besišlapatą belais
viai ir kitų tautybių žmonės. 
Vokiečiai gi nebenori rūpin
tis gyventojų apsauga. Ge
nerolui Plechavičiui estą leis 
ta kurti rinktinę kovai su 
banditizmu. Žinant tik nacių 
klastingumą, sunku tikėti, 
kad tiems lietuvių ginkluo
tiems daliniams jie leistų 
laisvai tvarkytis.

Vilniaus krašte, Kieme- 
liškėse, lenkų partizanai už
mušę keturiasdešimts vokie-J 
čių ir tris lietuvių policinin
kus.

Chinditsai atakavo 
kelią i Myitkyina

KANDY, Ceylon, geg. 31. 
—Chindits kariai ir vėl ata
kavo japonų kelius vedan
čius į apsuptą Myitkyina 
bazę, šiaurinėje Burmoje.

Anksčiau šią savaitę ja
ponai, bandydami padėti sa
vo Myitkyina gimizonui, 
pralaužė chinditsų sudarytą 
kelio blokadą prie Mandala- 
jaus. Autoritetingi šaltiniai 
sako nejmanoma, kad japo
nai galėtų vartoti geležin
kelį iš Mindai a j aus prista
tyti reikmenis, kadangi jis 
nuolat puolamas sąjunginin
kų lėktuvų.

KALENDORIUS
Birželio 1 d.: šv. Kaprasl-

jus; senovės: 
Galinda.

Birželio 2 d. 
nas; senovės: 
Auksuolė.

Daugotas ir

ftv. Marcei!
Ąžuolas ir

ORAS
Dalinai ūkanota. 

Gali būti lietaus.
ftilta.

lių į pietryčius nuo Hamm.
Dalinį iš Anglijos sudarė 

tarp 250 ir 500 Fortress ir 
Liberator bomberių ir 1,200 
naikintuvų.

Atakoje ant Ploesti daly
vavo nuo 500 iki 750 didžių
jų bomberių, kuriuos saugo
jo dideli skaičiai Mustang ir 
Lightning naikintuvų. Plo
esti randasi 35 mylias į 
šiaurę nuo Buchiarešto. Bent 
viena didelė varykla buvo 
padegta, ir dūmai buvo ma
tyti už kelių mylių.

Grj|žę lakūnai sakė jie už
tikę keliolika nacių lėktuvų

Prašo daugiau pinigų 
kainų administracijai
WASHINGTON, geg. 31. 

—Prez. Rooseveltas prašė 
Kongreso paskirti daugiau 
pinigų kainų administraci
jai ateinantiems fiskali- 
niems metams, kurie prasi
dedi liepos 1 d. Prezidentas 
prašė $182,252,000 pasky
rimo. Baigiantiems metams 
OPA agentūra buvo gavusi 
$169,500,000.

PUOLĖ KETURIAS 
JAPONŲ SALAS

PEARL HARBOR, geg. 
31. — Laivyno žvalgybiniai 
lėktuvai pirmadieny ataka
vo Paramushiru ir Shumu- 
shu salas, Kurile salyne, į 
šiaurryčius nuo pačios Ja
ponijos.

Vienas Amerikos bombe- 
ris puolė Matsuwa salą, o 
kitas atakavo Shimushira 
salą, taipgi Kurile salyne.

Vokiečiai puola rusus Rumunijoje
Rusai sako naciai vartoja daug tankų
MASKVA, geg. 31.—Vo

kiečiai siuntė didelius skai
čius tankų ir pėstininkų 
prieš rusų liniją į šiaurę 
nuo laši, Rumunijoje, ban
dydami praplėsti savo įsiver 
žimą į rusų liniją, ir panai
kinti poziciją iš kurios ru
sai šią vasarą galėtų žygiuo 
ti į Buchareštą.

Rusai vakar pranešė, kad 
naciai padarė “ nedidelius 
pralaužimus,’’ bet vėliausi 
raportai sako rusų karimame 
nė laikosi vietoje, nežiūrint 
pakartotinų nacių atakų.

Pirmoje vokiečių atakos 
dienoje rusai išmušė 50 prie 
šo tankų ir numušė 35 jo 
lėktuvus. Anot rusų prane
šimo, naciai vartoja didelius

PAKELIUI J ROMĄ

Amerikiečių “jeep’as“ važiuoja pro išmuštą vokiečių 88 mm. patranką ant dulki
no kelio pagal penktos armijos frontą Italijoje. Priešo vežimas matomai buvo išmuš
tas pirm negu jis galėjo iš šitos pozicijos šaudyti, kadangi patrankos galas tebėra už
dengtas. . , (NEA-Draugas Telephoto.)

NUTARĖ ATIDĖTI 
KIMMEL TEISMĄ

WASHINGTON, geg. 31. 
—Senato juridinis komite
tas šiandien nubalsavo re
komenduoti bylių pratęsi
mui limitacijos statuto, ku
ris apimtų teisimą karinin
kų dėl apsileidimo Pearl 
Harbor atakos metu 1941m. 
gruodžio 7 d., dar šešiems 
mėnesiams nuo birželio 7 d. 
Dabartinis aktas, kuris pra
tęsia tą laiko aprubežiavi- 
mą, išsibaigia tą dieną.

Senatorius Homer Ferg".i- 
son (Rep., Mich.) protesta
vo, ir siūlė rezoliuciją to 
akto pratęsimui trim mėne
siam, taiįp, kad teisimas 
įvyktų pirm šių metų prezi
dento rinkimų.

Kiek anksčiau, laivyno 
sekretorius Forrestal sakė 
jis priešingas tokių bylų 
svarstymui karo metu.

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

skaičius' tankų, norėdami 
“vienu smūgiu” sunaikinti 
rusų poziciją.

Kiti rytinio fronto sekto
riai šiuo laiku gan ramūs. 
Pranešama vien apie patru
lių veiksmus ir kartkartinį 
artilerijos, šaudymą.

Atmušdami nacių žvalgy
binės patrulės ataką į| piet
vakarius nuo Tinaspolio ru
sai užmušė 60 vokiečių, o į 
šiaurvakarius nuo Vitebsko 
užmušta 400 nacių.

Rusų laivyno lėktuvai pir
madienio naktį nuskandino 
penkis nacių laivus ir numu
šė 12 nacių lėktuvų, atakoje 
ant Narva įlankos, Estijoje. 
Rusų karo laivai du kitus 
priešo laivus nuskandino ir 
trečią sužalojo.

JAPONAI VERŽIASI 1CHANGSHA
CHUNGKING, geg. 31.—

Žygiuodami į Changsha pu
sę su naujais rezervais, ja
ponai vis labiau spaudžia tą 
kiniečių bazę. Vėliausi ra
portai sako * kiniečiai jau 
apleidžia Changsha.

Japonų dalinys, kuris sau 
gojo linijos kairiąjį galą, 
pasiviarė 11 mylių į pietus 
nuo Tungcheng.

Kiniečių komandos prane
šimas pripažino, kad japo
nai pasiekė Milo upės šiau
rinį krantą, antrą kiniečių

Ecuador sukilime 
sužeidė amerikietį

GUAYAQUIL, Ecuador, 
geg. 31.—Šeštadieny įvyku
siame sukilime sužeistas 
Robert Allen Reed, Ameri
kos atstovas Tarp-Amerikų 
Reikalų Koordinavimo šta
be.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Ift LONDONO. — Madrld 

radio pranešimas sakė vo

kiečiai Izoliavo Vatikaną 

nukirsdami net telefoninį 

susisiekimą su Roma.

Ift LONDONO. — Marša

las Broz siunčia tūkstan

čius partizanų prieš nacius.

Ift NEW YORKO.— Adm. 

Haisey, atlikęs inspekciją 

pietų Pacifike, atvyko | Ane 

ltlund.

Ift AIRIJOS. — ftios die- 

uos rinkimuose perrinktas 

Ministrų Pirmininkas Ea

mon De Valera.

Ift WASHINGTONO. — 

Kuro administratorius Ickes 

sugražino minkštom anglies 
kasyklas savininkams.

Ift WA8HINGTONO. — 

Senatam m^mlsavo kelti 

krašto vidaza paskola nuo 

$210 bidonų iki $260 bili- 

onų.

apsigynimo liniją tik 45 my 
lios nuo Changsha.

Milo upės linija į vakaras 
nuo Canton-Hankow gele
žinkelio jau pralaužta, ir 
japonai pasiruošę persikelti 
per upę į rytus nuo tos su
sisiekimo linijos.

Hupeh provincijoje, japo
nai vakar užėmė Kuingan, 
bet nebegalėjo pasivaryti 
vakaruosna per Sungtzc 
upę.

Honan provincijoje, kinie
čiai kariai įsiveržė' į Pao- 
feng miesto pakraščius.

JAPONAI LAIKOSIAP
iVIiGVINĖJOS AERODROME
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, geg. 31.—Su
mušti tankų kovoje, bom
barduojami iš karo Laivų ir 
lėktuvų, japonai Mokmer 
aerodrome, Schouten saly
ne, vis dar atsilaiko prieš 
amerikiečius.

Mūšis Biak saloje auga į 
didžiausį olandų Naujos Gvi 
nė jos vajaus metu. Japonai 
siunčia daugiau karių ir gin 
klų kontratakuoti amerikie
čius. Jie matomai pasiryžę 
iki paskutiniųjų nepaleisti 
tos salos tris aerodormus, iš 
kurių būtų galima bombuoti 
Philippinus, 880 mylių į 
šiaurvakarius.

Iki šiol japonai prarado 
11 iš spėjamų! 30 turėtų tan
kų. Tai buvo pirmas didelis 
tankų susirėmimas pietva
karių Pacifike.

ftMft PERDIDELES ALGAS

WASHINGTON, geg. 31. 
—Attorney General Biddle 
pranešė, kad 55 Bethlehem- 
Hingman laivų statybos dar 
bininkai, netoli Bostono, yra 
kaltinami ėmimu per dide
lių mokesčių už darbą ant 
laivų, kurie buvo statomi 
Amerikos laivynui.

Atakuoja paskulinias nacių linijas
Naciai kaujasi, kad nebūtų sugauti Romoj

NEW YORKAS, geg. 31. 
—Vienas ispanas korespon
dentas pranešė, kad naciai 
pradėję evakuoti Romos 
miestą. Raportas, perduotas 
iš Madrido, sakė vokiečiai 
ištuština maisto ir kitas 
krautuves pirm negu pasi
traukia.

LONDONAS, geg. 31. — 
Vokiečių aukštos komandos 
narys sakė sekanti Maršalo 
Kesselring užduotis Italijo
je bus išlaikymas visų, kelių 
Velletri-Aprilia sektoriuose 
tol, kol nacių pasitraukimo 
operacijos bus baigtos. Jis 
taipgi sakė nacių pasitrau
kimas tiek įpusėjęs, kad da
bar galima pranešti, jog di
džiuma vokiečių karių pieti
niam sektory perkelti j| šiau
rę.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
Neapoly, geg. 31.—Sąjungi
ninkų aviacijos jėga šian
dien pasukta į kovas už 
Romą, kad sumušti vokiečių 
jėgos pasirodymą Velletri- 
Valmontone sektory, maž
daug 20 mylių nuo Italijos 
sostinės. ’

Oficialiai pranešta, kad 
britų aštuntoji armija jau 
pasiekė Frosinone miesto 
pakraščius, prie Viii Casili
na kelio, 43 mylias į pietry
čius nuo Romos. Nacių ra
portas anksčiau sakė vokie
čiai pasitraukę į kalnus to' 
miesto šiaurėje, ir taipgi 
minėjo, kad sąjungininkai 
užėmė Velletri. Pastaroji 
žinia nepatvirtinta sąjungi
ninkų štabo.

Dideli skaičiai lėktuvų 
padeda sąjungininkų ka
riams, kurie mušasi Albanų 
kalnų pašonėse. Amerikie
čiai pasivarė mylią pirmyn 
tame sektory.

Viena s Berlyno praųeši- 
mas sakė sąjungininkai įsi
laužė į Velletri, o kitas mi
nėjo, kad kovos už Romos 
miestą “eina prie pabai
gos.”

Atakuodama Romos lini
ją, penktoji armija randa 
stiprią opoziciją nuo Val- 
montone iki Tirenijos jūros.

Iš pietryčių, aštuntoji ar
mija pasivarė per Liri ir 
Sacco upių klonius ir užėmė 
daug miestelių, iš kurių na
ciai pasitraukė.

Per praeitas 24 valandas 
vokiečiai pravedė eilę kon
tratakų prieš penktos armi
jos dalinius. Dešiniąjįam tos 
armijos linijos gale vokie
čiai tęsia savo pasitraukimą 
į šiaurę.

Centriniam sektory suim
ta nepaprastai didelis skai
čius vokiečių parašutistų.

Pasiruošę maitinti 
Romos gyventojus

NEAPOLIS, geg. 31. —
Sąjungininkų kontrolės ko
misija paskyrė pakankamai 
maisto pavalgydinimui Ro
mos gyventojų per pirmas 
20 dienų po okupacijos.

Tikisi, kad alianlai 
nesunaikins Romą

WASHINGTON, geg. 31. 
— Visi Romos katalikų ar
kivyskupai ir vyskupai Ame 
rikoje prisidėjo prie kable- 
gramos Popiežiui Pijui XII, 
kurioje išreiškiama pasiti
kėjimas, jog sąjungininkų 
vadai, kurių jėgos artėja 
prie Romos, “ras būdų lai
mėjimui,” kurie išsaugos 

[Romos miestą nuo sunaiki
nimo. ' .

Siunčia naują naciu 
armija j Italiją

‘ NEW YORKAS, geg. 31. 
—Raportai sako vokiečiai 
siunčia 45,000 karių iš Da
nijos į Italijos frontą. Jei 
raportas teisingas, naciai 
žymiai susilpnino vakarinę 
sieną prieš invaziją.

Anot raporto, septynios 
nacių divizijos lieka Danijo
je,, penkios jų Jutlande.

BRITAI ŽYGIUOJA 
PER MINŲ LAUKUS

NEAPOLIS, geg. 31. — 
Britai kariai žygiuoja per 
minų laukus penktos armi
jas linijos gale prie jūros 
kranto, ir pasiekė punktą f 
pietas nuo Pescarella Nuo- 
va, 14 mylių nuo Romos prie 
miesčių.-

ITALAI TIKRI, KAD 
ROMA BUS IŠSAUGOTA

BERNAS, Šveicarija, geg. 
31.—Čia pasiekią raportai 
sako visoje Italijoje jaučia
ma, kad Romos miestas ne
bus sunaikintas. Pasak pra
nešimų, Romos gyvento
jams neberūpi niekas dau
giau, kaip žinia, kad sąjun
gininkai pasiekė Velletri, 18 
mylių atstume.

ITALIJOS KARIAI
PADEDA ALIANTAMS

NEAPOLIS, geg. 31. — 
Italijos Išlaisvinimo Korpu
sas, nudarytas iš reguliarės 
Italijos kariuomenės dali
nių, kariauja šalia sąjungi
ninkų per praeitus du mėne
sius. '
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IŠ DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
PRADŽIA IR GYVAVIMAS MOTERŲ SĄJUNGOS
54-TOS KUOPOS

Moterų Sąjungos 54 kuo- tas po visą Ameriką mote- 
*pa įsikūrė kovo mėn. 28 d., ris, jaunas mergaites į vie-
1919 m.

Kiekvieni me‘ai yra sa
votiški, būdingi, kuo nors 
išsiskirianti ir atsižymį. Vi
satoje ir ne tik metais, die 
uotais, bet ir trumputėmis 
akimirkomis spinduliuoja 
vienoks ar kitoks gyvenimo 
vyksmas, formavimąsi, ap-

ną šeimą.
Visi žino sąjungiečių vaid

menį miestuose atlietuvini- 
mo darbs, tą patį ir religi
niam darbe.

Birželio 3 d. 54 kuopa mi
ni 25 metų jubiliejų. Pas
tangomis kun. F. Kemėšio
ir a. a. F. Aleksienės ji įai-

sireiškimas, lemiąs dabartį!kūrė Šv. Jurgio parapijoj.
ir darąs įtakos ateičiai. i Pirmutinę valdybą suda-

At. B . 1 rė: a. a. F. Aleksienė, U. Mo-Ale vieną kasdien, kad ir i ’ .
mums mažai ar visai nepa-!tuzaitė «“ri gyTCnl L‘etu’ 
stebimai, atneša, padaro ir vo.e*’ lik ūtė, M. tan- 
palieka savo. Taip, 1919 me- kien5 ir ° Kasevičiene.
Ui atėjo, padarė ir praėjo? Pradžia buv0 sunkl’ bet 
Jei buvo sunkūs, laukiame lalkui kuoPa aug0'
lengvesnių,; o jei tavo pa.: didėjo narių skaičium ir dar-
kenčiami ar net geri, Laukia-lbavos- Dabar 54 ku0Pa y^a 
•me dar geresnių. Ir Uip tas viena didžiausių kruopų A- 
'nesulaikomas ir besiveržiar.- merikoje.
tis troškimas aukštyn ir Minint sidabrini jubiliejų, 
aukštyn mus veda, šaukia į daug pasidarbavo šiais sun- 
ateitį, į gyvenimą, darbą J kiais karo metais: M. Kise- 

•per kurį tik mūsų siekimaii vičienė, J. H. Medinienė, R. 
tampa gyvenimo tikrovės i- [ Vąlatkevičienė, M. Kuperie- 
dealas. , nė, S. Sabinienė:, J. Shemu-

54 kp. originali savo eha-llienž' A- Lakonienė, E. Pau- 
•rekteriu ne tik Detroite, bot lrazienS’ Jakubinienė, V.

MOTERŲ S.yžfUNGOS 54 KP. 6IAIS DUETAIS MININTI 25 METŲ ĮSIKŪRIMO JUBfLIEJŲ

Paveiksle sėdi ant žemės pirmoje eilėje 54 kp. jauname tės. Antroje eilėje antra iš kairės sėdi: tvarkd. O. Banio
nienė; viena pirmutinių narių M. Stankienė; nut. rašt. M. Kuperienė; iždo glob. A. Lakonienė; iždininkė S. Saibonie- 
nė; vice pirm. M. Kasevičienė; pirm. J. H. Medinienė; dva sios vadas kun. J. B. Čižauskas; fin. rašt. R. Valatkevičie- 
nė; centro pirm. E. Paurazienė; iždo glob. J. Shenrulisnė; viena pirmutinių narių B. Druškauskienė. Paveiksle ne
siranda dar vienos pirmutinių narių A. Valiūnienės. Sukak tuvių iškilmės bus minimos birželio 3 d.

Moteriškasis elementas są
jungiečių organizacijoje vi-

(Nukelta į 3 pusi.,

WOLk STUDIO
1945 Wpir 35Kfį«iil

A11V..M rtD M’HV
M*t£T K Wl<
I-IIO'JK I.AFAll ITt

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

T

ir visoje Amerikoje. Tas vie
nas gražus Moterų Sąjun
gos vardas labai daug pa
sako. Tauri, skaitlinga na
rėmis, drąsi religijos tauti
nių idėjų skleidėja. Šiai, są
jungiečių svarbieji bruožai. 
Religiniais, tautiniais ir sa
višalpos pagrindais susikū
rusi kuopa jungia išsklaidy-

Cepelionytė. Jos daug triū
so ir darbo padėjo, kad tik 
kuo tinkamiausiai suruošus 
iškilmes.

Kuopoje randasi pirmuti
nių narių: E. Paurazienė, M. 
Stankienė, B. Druškauskie
nė ir O. Valiūnienė.

bavusių kuopai ir visuome
nei narių, kurių niekuomet 
negalime pamiršti: a. a. O. 
Bundžienės, J. Astrauskie
nės, O. Jurgutienės, J. Gu- 
dinienės, M. Bartkienės, A. 
Velioniškienės, V. Jurgutie
nės, Jurevičienės ir O. RUp- 
kienės.

1944 m. valdybą sudaro; 
dvasios vadas kun. J. B. Či
žauskas, pirm. J. H. Medi
nienė, vice pirm. M. Kasevi
čienė, nut. rašt. M. Kupe
rienė, fin. rašt. R. Valatke- 
vičienė, ižd. S. Sabinienė, iž
do glob. J. Shemulienė ir A.

Kuopa bėgyje 25 metų 
daug pasidarbavo visuome
nei, tautai ir Bažnyčiai. Prie 
kiekvieno gero darbo kuopa 
prisidėjo aukomis, darbu ir 
visuose kituose reikaluose, 
niekuomet neatsiliko.

Detroite randasi trys M. 
S. kuopos: Šv. Jurgio, Šv.

Petro ir šv 
pijose.

Kviečiame visas, moteris 
ir mergaites prisirašyti prie 
šių kuopų ir sykiu su mu
mis darbuotis taip svarbiam 
ir prakilniam darbe.

Kovo 28 d. 54 kuopa pra-

Antano para-i dėjo jubiliejinius metus. Su
sibūrus po M. S. vėliava, 
sėkmingai įžengia į antrą 
veiklos šimtmečio ketvirtį 
Šia proga džiugu pažymėti, 
kad Amerikoje moterys ir 
merginos turi atskirą sąjun 
gą ir dar save laikraštį “Mo
terų Dirvą”. i

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

rt?

Per tą laikotarpį neteko- Lakonienė, tvark. O. Banio-1
me kuopoje daug pasidar-

"MIRACLE" sienoms
e i,   —M A LIA V A

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma
li a vo t oms sienoms ar lu
boms, wallboand, skiepų 
Sienoms.

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

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

MIRACLE WALL FINISH

mene, knygų peržiūrėtojos 
E. Pauraziehė ir M. Banio
nienei. Korespondentė M. Ka
sevičienė, daktaras kvotėjas 
dr. J. Jonikaitis.

Kuopoje randasi 123 na
rės ir 7 jauna metės.

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

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

Nedalioj, 1:10 vai. vakare.

ERLAN
PAINT STORE 

Mes Prisut«mi9i7 g. Halsted St.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OptometrtMilly Akl« SiiiibHitai
Palengvina akių įtempimą, kuria 

priežastimi galvoa skaudėjimo, 
dmo, akiisvniglmo,

audama akių kartų, at 
aa trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Vituo
se atsitiktanuose egraminavtm*B die- 

su elektra parodančia

aptemimo, neryuo- 
akaudamą akių karftj, atitai-

Visur
Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 West 26th Street

žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 19 ryto iki • v. 

Seredomis nuo pietų, • Nk- 
dėlioj pagal autartį 

•kye

Didelė lietuvio
KRAUTUVĖ

Rakandų, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 

aikams Vežimėlių ir Lovel

Jęvvęlry, Deimontų ir Rekordų 

Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%
per Pavasarini 31 Metų

JOS. f. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7287

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISlNO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENTSUTEKVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

------------------------------- OF CHICAGO

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

SE

’ NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Rea. 6958 So. Talman Ave.
Ren. TaL GROvehiU 0617 

Offlee TeLHEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’

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

J1, 4712 South Ashland Av.
I Ftem, T AUM in
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius M priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs 
Apsiimu ttgydytL .

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

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

PAPGITIJ
VffiNTNTttUS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LA1KRASTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 IL Hl

WHfC - U50 kitos.
SEKMADIENIAIS - lūo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — noo 

9:80 vaL vakare.
- EfcTft A PROGRAM AS Penk 

tadieniais ano 7 Ud 8 V. v.

UCIO ofiso adresas:
6755 S. V/estem Ave., Chicago, III.

Telefonas — GROvehilI 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
nmiCIAN AMD SURGEON 

4645 So. Ashland Avenne
ORBO VALANDOS:

2 fld 4 k* nno 6 iki 8 vaL vak.

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽtS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 W. Cermak Bd.
1—1 popiet kr T—8 V. V. 
Trečiad. k

3$

TaL Y. 
Tei.

4767 
IMS

Tei. YARds 2244

DR. C. VEZRIS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai: nno 9 vai. ryto Dd 8 vai. rak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

Oflso Tel. VIRglnia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ot CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
OflM vsLl 1-8 kr •—8:39 E.B.

pagal sutartį

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place

TeL REPubHc 7868 z

TcL CANaI 0257
Rez. Tel.: FROSpect 6650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3144

DR. V. A ŠIMKUS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viens pora aklų dMm ryrenl- 
mul. Saugokite Ja., leisdami ISef- 
camlnuotl Jaa modernllklausla 
metodą, kurią regėjimo mokalaa 
gali autelktt.

8(1 METAI PATYRDIO 
pririnkime aklnlg, korte praiall- 

na visą aklų (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenae 

te- Kampaa It-toa 
Telefoną,! CANAI, 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
SAadlan 1:10 'a m. Iki S:SO p. a. 
„ TreClad. Ir Seitad. »:»0 a. m. 

iki III p. te.

tWG. serner;
LniUVU AKIŲ OTDTTOIAŠ

25 metų patyrimas
TeLt Yards 1829

JV* Pritaiko Akintus. 
Kreivas Akis 

Iltaiso. Ki
ly Akinių Dirbtuvė 
BO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
los nuo 10 Ud 4; nuo 6 iki ė 

Bskmsdteoyjs pagal sutartį,

TaL YARda 5621

Bsat KENveod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West S5th Rtree*

VM Wmt Sftfc Street
VaL: 11-13; t-4; h* 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8 JO 

šven tadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toj^ 

kurią uždirhanM aavo ranko

mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Oflso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 2880 

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
UOONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL
. Trečiad. tr Sekm. tik susitariąs

DR. P. ATKOČIŪNAS
. DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicere 
' Antradieniais, Ketvirtadieniais 
| ir Penktadieniais
TaLi 10-12 ryta, 2A 7-0 P. M.
U47 S. Halsted St, Chicagą 

* Įflnaadlenlata. TreČiadięniaki ’
/ » keltadleniate

VaL: nuo 3 p.p. lld 8 vakarę

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Averine
Ofiso TeL LAPayette 3210 , 
Rez. TeL LAPayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
KEDite 286S

w VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 Iki 9 vak.;
X/Penktad. 8:30 fld 9:30 vak.

fieštad. 6 vaL fld 9:30 vak. 
Sekmadleniala pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe <
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D" A D S DETROIT ŽINIOS

I ‘DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS i

“DRAUGAS” HF.LP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. IIA N dol pil #188-918®

SVARBUS PRANEŠIMAS
War M«npower Gonimlsslon nu

statymai reikalauja kad (tauru
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
llunsavinm Rašto (statement of 
availability) nuo dabartines dar
bo fstalron — ar nuo War Man- 
povrer Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje Įstaigoje. 
Persi t ik rink lt ar jfls galit rauti 
ir nr Jums reikalinga paliuosa
vimo raštas, .lūs sutaupysit sau 
Ir darbo ištaigoms daug laiko.

H EI,P VVANTED — VVRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Oflsan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6349 Sherldan Road

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėje. 60 vai. J savaitę. 75c Į vai.,

laikas Ir pusė virš 40 vai. 
DEPEND-ON FINISHING CO.,

3*S3 Elston Ave.

REIKIA V YRŲ
Nuo 45 iki 65 Metę

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

Atsišaukite.
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

Svarbiai Pramonei
reikia vyru

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

AtsiSaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. arba šeštad. 

iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

Precision Assemblers 
Precision inspektorių 

Mašinų Operatorių 
Burr Bench Operatorių
Dieninis šifras 8:30 rvto iki 5pp 

ir nuo 7:30 ryto iki 4 pp. 
šeštadieniais.

Naktinis šiftas 9 vak. iki 6:30 
• ryto. 5 naktys j savaitę.

MINNEAPOLIS 
HONEYWELL 

4737 W. Division
SHEET METAL DIRBTUVĖJE 
REIKIA PAPR. DARBININKU 
GERA ATEITIS, ATSISAUKIT

ANETSBERGER BROS. 
3505 ELSTON AVE.

IAIKRODININKŲ — aukštos rū
šies /Pastovūs po karo darbai. Ge
riausia mokestis. — MERRIMAC 
MATCH CO., 800 N. Clark.

SHEAR VYRŲ Ir Paprastų Darbi
ninkų dirbti serap iron yarde. Ge
ra mokesti,!. Atsišaukit — 330 N. 
CAUFORNIA AVE.________________

BENCH ASSEMBL. 

TURRET LATHE

OPERATORIŲ
PATYRUSIŲ

50 vai. pilno laiko ar nuo 4 pp. 
ild 8 vak. Daliniai ar nuolatiniai.

REYNOLD'S
2650 W. Congress

HELP WANTED — VYRAI

PAPR. DARBININKŲ
GERA MOKESTIS

Geros valandos, pastovūs darbai. 
100 karo darbai. Atsišaukit.

DEVRY CORPORATION
1111 Armitage Ave.

Maisto Krautuvėje 

Klerkų
PASTOVŪS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
VALGIS PRISKAITOMA

Matyklt Mr. Nolan (Chlef Steward)

DRAKE HOTEL
140 E. Walton

PRODUCTION & SHIPPING 
DEPT. VYRŲ

PATYRIMO NEREIKIA
Si' vra svarbi karo dirbtuvė duo
dant progos pastoviu darbų su 

po karo ateičia.
Visi darbai pagal reguliacijas 

War Manpower Commission.

Barre+t Division
2800 S. SACRAMENTO

PATYRUSIŲ IR NEPAT. 
DARBININKŲ

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

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Tbread Mill, horizontai 
Kingsburv Operatorių 
Abelnu Machine Shop 

Darbininku 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 
LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Ave.

AUKŠTESNES MOKYKLOS 
VAIKINAI 

IŠMOKITE AMATĄ!
Dirbkit dalinio laiko vakarais ir 
per vasarą. Mes išmokinsim jus 
atlikti abelnus dirbtuvės darbus, 
operuoti mašinas, tirinėjimo dar 
bus ir tt. 70c į vai. Svarbioj pra
monėje. Pastovūs darbai.

4435 S. WESTERN BLVD.

HEI,P WANTED — VYRAI HELP WANTH) — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERY U

• INSPEKTORIŲ 

Tool DESIGNERS
• STOCK ROOM 

PATARNAUTOJŲ

• PLANER OPERS.
• RADIAL DRILL 

OPERATORIŲ

•Hand GRINDERS

• FLAME CUTTERS

• DIRBT. PAGELB.
PASTOVŪS

DARBAI 
OERA

\ MOKESTIS
Chicago Vitreous
įnamei Products

Company
1401 S. 55th COURT

Cicero, Ilk
• (5500 West)

MAINTENANCE 

PAGELBININKŲ
48 VAL. AR DAUGIAU

Laikas ir pusė virš 40 vai. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. Dyka 
ligoninės ir gyvybės apdrauda.
KREIPKITĖS PRIE CORRIGAN

JOHNSON CHAIR CO. 
4401 W. North Ave.

Tel.: Spaulding 7400

MASINOM OPERATORIŲ
Nepatyrusių. 72%c j vai. pradinė 
rata. Patyrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

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

(1500 WE.ST)

RENDUOJASI

RENDUOJASI — 4 kambarių fletaa. 
2138 W. COUI.TER ST. 3-člam auk 
ftte, tel. LAFAYETTE 9686.

RKELBKITftS “DRAUGE”

VYRŲ!
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo 

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOTOELt MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

REIKIA!
★WOOD WORKER 
★FILLER PATCHER 
★RUBBERS

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI 

LAIKAS IR PUSfi 
VIRŠ 40 VALANDŲ

Dykai Gyvybės Apdrauda 
Ir Ligoninės. 

KLAUSKITE M. CORRIGAN

Clemco Desk Mfg. Co.
4401 W. NORTH AVE. 

TEL’.: SPAULDING 7400

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80
vakare ild 12:00 valandos naktį.

KABO PRAMONĖJE
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Amžius 20 iki 50 metę.

Dianos, vakarais ar naktinbnii 
valandomto 
Atsišaukit

ILLINOIS

BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Merginų ir Moterų
INSPEKTAVIMO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Dienomis ar naktimis šiftai. 48 
vai. į savaitę. Automatiškas pa
kėlimas po 30 dienų. Šie yra la

bai svarbūs darbai. 
Atsišaukit tuojau.

Arnold Schwinn & Co.
1718 N. KILDARE

MR. MAC1NTYRE CAP 3000

MERGINŲ TR MOTERŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Pilnam ar da
liniam laikui. NEW SPECIALTY 
COMPANY. 1944 W. Superior St.

OPERATORIŲ
Power Siuvimo 

Mašinoms
Single ir dviejų adatų mašinų ope
ratorių. Gera mokestis—Pastovūs 
darbai dabar ir po karo. Moder
niška švari dirbtuvė. Nauji įren
gimai. Mes išmokinam pradines. 

Gera mokestis laike mokinimo.
Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO, INC.
101 W. WASHINGTON BLVD.

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

SVARIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

AMŽIUS 18 IKI 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.
Pradinė rata 60c įvalandą, su 

5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas liftas 7:30 ryto Iki 4 pp., 
vakarinis liftas 4 pp. iki 12:30 ryte, 
aaktinls liftas 12:30 iki 7:30 ryte

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSISAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN 

Pirmad. perdėm fieitad.
1:10 ryto Iki 4:>0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

(Atkelta iš 2 pusi.)
sados reiškėsi labai akty
viai. Taigi reikia šio jubi
liejaus proga dar palinkėti, 
kad sąjungietės sutrauktų 
po savo vėliava visas Ame
rikos moteris ir mergaites.

Kp. pirm. J. H. Medinienė

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

Žinių-žinelės
Detroito Srovių Draugijų 

Centras šaukia bendrą susi
rinkimą birželio 7 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėje, 
W. Vemor ir 25-tos. Susi
rinkimo tikslas bus — pla
čiau apkalbėti apie Penktąjį 
Karo Bonų vajų. Srovių cen
tras jau lietuvių vardą ga
na plačiai išgarsino bonų 
pardavinėjimu. Po karo bus 
paskelbti, kuri tautinė gru
pė bus daugiau pardavus 
bonų. Labai svarbu, kad De
troito ir apylinkės lietuviai 
pirktų U. S. War Bonds per 
srovių centrą. Tuo lietuvių 
vardą plačiau išgarsinsim ir 
kitoms tautoms parodysim 
lietuvių vieningumą. Atsi
minkite, kad tik srovių cent
ro viardu pirkti bonai yra 
skaitomi lietuvių vardu.

HEI,F WANTED — MOTERYS

SKALBYKLOJE 
FEEDERS — FOLDERS — 

SHAKERS
Mes Išmokinsim norinčias dirbti dar- 
btninkea 50c 1 vai. pradedant Ir 
uniformos duodamos.

MT. SIN AI HOSPITAL 
2750 W. 15th PLACE

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine
★ ★

EXCELLENT OPPORTUNITV 
PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING

CONDITIONS

★ ★
(Located oposite Chicago and 

Northwestem Depot).

Tel.: FRAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.
REIKIA PATYRUSIOS MATRA
ŠAMS TICK fillIVPJOS. ATHIAAU- 
RIT — CHICAGO MATTRESS CO., 
I6OO W. ROOSEVEI/T RD.

REIKIA
MERGINŲ ir MOTERŲ

DIRBTI DIENOMIS 
PRIE LENGVO ASSEMBLY 

Patyrimo nereikia
WATT.ING MFG. CO. 
4660 W. FIII/TON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ. 78 Iki 45. 
dlrbŲ prie Soda Fountain ar prie 
atalų. 4 vakarus J savaitę. Patvri- 
mo nereikia. Oera mokesti*. II 
Rliie pageidaujama. GIYON’S PA- 
RADISE RAI,I,ROOM, PI,Am 5167 
PO 12 vai pietų.

ELEVATOR OPERATORIŲ
(FRTIGHT)

Viri 46 metu senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APTS.
6666 SHERIDAN RD.

LOK 6500 Mr. WaU

VYRAI IR MOTERYS

Vyrų ir Moterų
Lengvi drill press ir milling 

machine darbai.
Puikios po karo progos 

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

MILLED SCREW PRODUCTS 
2016 W. LAKE ST.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ . 
Patyrturtų, |>7.60 } mėneaj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Kreipkite* prie Houaekeeper.

■DOHVVATBR BEACH HOTEL 
Rd.

2 ATTRACTIVE 
GIRLS WANTED

1 to learn personnel aork 
1 to learn payroll work.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other experience reųuired.

100% WAR VVORK
Good salary. Post war future. 

APPLY

2437 W. FULTON ST.
ARMY — NAVY “E” 
DIRBTUVEI REIKIA

100 MERGINŲ
Prie lengvų, švarių, Įdomių darbų 
Dvigubinis poilsio laikotarpis — dy
kai ligoninės apdrauda,

SPEED-O-PRINT CORP.
159 E. Grand Ave.

VYRAI IR MOTERYS

Reikia 

Cafeterijoj 

Darbininkių 
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir naktį 
šiftams. t.
DISIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui.
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CIIECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos šlftnL 
Valgis ir Uniformos Duodama.

, DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, III.
Imkit Douglas Park “L” Iki Durų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L” iki Durę

MOTERŲ ' 
MERGINŲ

VYRŲ- 
VAIKINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ
PAGELBftKIT LAIMĖTI KARĄ
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVE. ar 1850 S. KOSTNER AVE.

★ ★
Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui šiftui.

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

TUOJAUS DARBAI DEL:
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKŲ

MES JUS IŠMOKINSIM
★ ★

Matykit Mr. Danicek 
Pasitarimui

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

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

DOUGLAS PK "L” IKI JDURŲ

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

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

JACKSON PARK HOSPITAL 
7581 Stony Island Ave.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

“Draugas” yra prisiuntęs 
knygučių laimėjimui $500.00 
War Bonds. Detroitiečiai, 
pasistengkite išparduoti ir 
laiku galiukus (stubs) grą
žinti. Detroito kolonijai dnr. 
“Draugas” labai daug pa
tarnauja — duoda vietos 
aprašymams, kas lietuvius 
kelia. Nors tuo šiek-tiek pa- 
sirodykime ir mes. Jei kas 
negalės parduoti, prašomas 
korespondentams priduoti, 
šie pasiryžę išplatinti, kad 
tik negrąžinus “Draugui ” 
neparduotų.

Birželio 11 d. įvyksta Fe
deracijos 4 sk. linksmiau
sias piknikas Beech Nut 
Grove. Bus geras orkestras 
ir visokių vaišių. Federacija 
dės pastangų, kad Detroite 
lietuviams ką nors vėl nau
jo surengus. Piknike pei 
garsiakalbį bus pranešta 
svarbių žinių. Koresp,

Kvietimas į jubiliejų
M. S. 54 kuopa minės 25 

metų gyvavimo sukaktuves 
birželio 3 d., Wardell She- 
raton viešbutyje, šiuo malo
niai kviečiam visus dalyvau
ti. Bilietų galima įsigyti pas 
komisijos nares.

Nuoširdžiai kviečiame — 
Komisija

KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Cla rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

Nėra dar pervėlu suorga
nizuoti ir pirmojo pasauli
nio karo veteranų skyrių. 
Pinigų nereikia. Detroite y- 
ra keletas šimtų lietuvių ve
teranų, kurie galėtų iš kitų 
postų persikelti į lietuvių 
postą. O. Aksomaitis

ŠT ★ ★★ ★ ★★ ★ ’A
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Netvspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFTCE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

Misijų darbas Kinijoje 
tęsiamas

NEW ORLEANS. — Ku
nigas Elgar Mindorf, b. F. 
m., kuris grįžo į šį kraštą iš 
Kinijos su Gripsholm laivu, 
buvo paskirtas eiti pareigas 
St. Mary of the Angelą baž
nyčioje, New Orleans. Jis 
pareiškė, kad aštuoniasde
šimt procentų Amerikos ka
talikų misijonierių, kurie 
buvo pasiųsti į Kiniją, da
bar eina misijonierių parei
gas Kinijoje. Jis Kinijoje 
buvo nuo 1933.metų.

SUPAŽINDINKITE KITUS
SU DIENR. “DRAUGU“

r
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DIEGIA ftTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oaidey Avė. Chicago, IUlnols
Published Daily, except Sundays,

... by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

96.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. •

Advertising in “Draugas” brings best results.

' DRAUGAS -
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.................................................................................... $7.00
Pusei metų ......................................................    4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50
Vienam mėnesiui .......................................................................... 75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

LeRky kongresui praėjus
GRIEŽTAS, BET TEISINGAS PAREIŠKIMAS

Amerikos lenkų organizuotoji visuomenė šio mėne
sio pabaigoje atlaikė savo svarbųjį kongresą. Kongre
sas, kaip pastebime iš spaudos, buvo gausingas. Keli 
tūkstančiai delegatų, turėję mandatą kalbėti kelių mi
lijonų lenkų vardu, aiškiai ir griežtai pasisakė už lais
vą, nepriklausomą ir demokratinę Lenkijos respubliką. 
Kongresas taip jau pasisakė prieš nieku nepagrįstas 
Sovietų Rusijos pretenzijas pasigrobti ir prisijungti 
pusę Lenkijos.

šia proga mes norime pažymėti, kaip rimtesni Ame
rikos lenkų veikėjai žiūri į Baltijos valstybių ateities 
klausimą. Lenkų kongreso pirmininkas Karol Rozma- 
rek savo kalboj konstatavo, kad

Amerika ne tam aprūpina Sovietų Rusiją lėktuvais, 

tankais ir amunicija, kad ji skaldytų Lenkiją ir ne 

tam siunčiama į Rusiją lend-lease reikmenys, kad su

naikinti taiką, mylinčias respublikas — Lietuvą, Lat

viją ir Estiją.

PASMERKS SOVIETŲ PROPAGANDĄ
Tas pats kalbėtojas K. Rczmarek stipriai kritikavo 

kai kuriuos amerikiečius laikraštininkus ir radijo ko
mentatorius, kurie aklai pataikauja Maskvos imperialis
tiniams siekimams ir tuo stumia Lenkija, Baltijos tau
tas ir kitas demokratines valstybes įi diktatoriškos val
stybės sferą. Anot Rozmareko, to tipo amerikiečiai lyg 
ir nežino, ką jie daro.

Jie nori priversti milijonas žmonių gyventi nede

mokratiškoje valdžioje su jos baisiu koiektivizmu, su 

jos vienos partijos sistema, kurią valdo stipri poli

cijos jėga.

Lenkų kongresas visu griežtumu pasisakė prieš bet 
kokį kompromisą su Atlanto Čarterio dėsniais.
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

Amerikos Lietuvių Tarybos egzekutyvis komitetas 
pasiuntė Amerikos lenkų kongresui trumpą pasveiki
nimą laišku, pabrėžiant reikalą šiuo metu abiem tau
tom bendradarbiauti siekiant atstatyti laisvą, nepri
klausomą ir demokratinę Lietuvą ir taip pat laisvą ir 
nepriklausomą Lenkiją. Gavome žinių, kad ALT svei
kinimas buvęs sutiktas su dideliu entuziazmu. Lenkų 
kongi^se susidariusi nuotaika neabejotinai stovėti už 
nepriklausomos Lietuvos atsteigimą. Gal būt tai bus 
pirmus kartas, kad Amerikos lenkų organizuotoji vir 
suomenė viešai ir aiškiai pasisakytų stovinti už Bal
tijos valstybių nepriklausomybę. Tai yra geras ženk
las. r

Šiuo momentu visoms pavergtoms tautoms reikia ar
timai bendradarbiauti, kad greičiau išsilaisvinti, nes 
jos visos lygiai kenčia, vargsta ir dideliame pavojuje 
yra.

Lenkų kongresas, pravedęs visą eilę nutarimų ir re
zoliucijų, Lenkijos laisvinimui sudarė bendrą Ameri
kos lenkų organizacijų organą, kuris turi daug pana
šumo į Amerikos Lietuvių Tarybą.

Reikia laukti, kad nuo dabar lenkai, besidarbuodami 
savo tetų krašto nepriklausomybės ateteigimui, aiš
kiau ir drąsiau nusistatys ir už nepriklausomą Lietu
vą, kuri tokią pat teisę turi gyventi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu, kaip Lenkija arba kita bet kuri 
tauta.

Sovietu propagandos banga
Šiomis dienomis spauda paskelbė, kad Sovietų Rusi

ja dar labiau suintensyvino aivo propagandą Ameri
koje. Amerikos kontinente šiuo tarpu esą 3,700 so
vietų “diplomatinių agentų”, kurie skleidžia sovietinę 
propagandą. Jungtinėse Valstybėse jų esą 2,400. Jie vi
si turį diplomatinį statusą. •

Meksikos dienraštis “Ultimas Noticias’’ paskelbė, kad 
Meksika esanti paverčiama didžiausiu centru, iš kurto 
plauks komunistų propagandinė literatūra į visus kon
tinento kraštus. Tam tikslui įtaisytos didelės, moder
niškos spaustuvės etc.

Taigi, matote, kas darosi. Amerika siunčia į Sovietų 
Rusiją už bilijonus dolerių lėktuvų, tankų ir amunici
jos, kad ji galėtų apsiginti nuo užpuolikų vokiečių, o 
bolševikai milijonines sumas leidžia Amerikoje propa
gandai, leidžia tam, kad sugriauti demokratinę san
tvarką ir čia komunistinę diktatūrą įsteigti.

Gerai, kad kongreso atitinkamos komisijos imasi iš
tirti tą komunistinės propagandos bangą ir, reikia ma
nyti, kad jes ir atitinkamas išvadas padarys.

Į APŽVALGA
Apie Lietuvą ir lietuvius

“The Queen’s Work” įsidėjo W. C. Jaskevičiaus, S. J., 
atsiųstąją lietuvių legendą “Most Beautiful Queen’’ — 
“Gražiausioji Karalienė”. Šioje legendoje gražiai pa’- 
vaizduojama pirmieji tėvai ir Dievo Motina. Laikraštis 
pažymėjo, kad ta legenda paimta esanti iš lietuvių.

— “Nowy Swiat’’ keldamas baką prieš agresorius, 
besikėsinančius f. Lenkijos laisvę, drauge užtaria ir Lie
tuvos reikalus. Prisimindamas galinguosius, kurių už
tarymo ieškoma, laikraštis straipsnį baigia: “Jūs mus 
paguodėte daugeliu gražių žodžių, bet jie blėsta jėgos 
politikos akivaizdoje”.

— “Nowy Swiat’’ spausdina ištraukas iš slaptųjų 
Lietuvos laikraščių, kur nupasakojama,, kaip naciai lik
vidavo Vilniaus žydus: apie 10,000 žydų vokiečiai nu
gabeno prie tvirtovių statymo ties Daugpiliu. Kai dar-

• bai buvo baigti, juos nužudė. Apie 2,000 Vilniaus žydų 
žuvo, kai naciai išsprogdino geto namus tame mieste. 
“Nepr. Lietuva” pranešanti, kad žydų žudymas vykęs 
ties Varcnava, apie 30. mylių į pietus nuo Vilniaus. 
“Laisvės Kovotojas’’ pranešąs, kad naciai Kaune ties 
devintu fortu įrengė didelę krematoriją, kur buvo su
deginta daug žydų.★
Amerikos rašytojai Lietuvoje

Šitokia antrašte A. Vaičiulaičio straipsnį išspausdino 
vertingas žurnalas: “Books Abroad”. Čia iškeliama, 
kad pirmas Amerikos rašytojas, kurio vertimas buvo 
išspausdintas Lietuvoje buvo B. Franklinas. Jo raštas 
apie perkūnsargį buvo išverstas ir atspausdintas L. 
Ivinskio kalendoriuje 1861 m. Spaudos draudimo lai
kais lietuviai mažai turėjo progos amerikiečių rašytojų 
kūrybą išsiversti, bet vis dėlto 1892 m., pirma laik
raščiuose, o vėliau ir atskira knyga, buvo lietuviškai 
išspausdintas vertimas E. Bellamy “Looking Back- 
ward’’. Vėlybesniu laikotarpiu tarp lietuvių išpopulia
rėjo Mark Twaino raštai ir H. Beecher Stowe: “Dėdės 
Temo Trobelė”. Taipgi Edgar Allan Poe ir Walt Whit- 
man buvo populiarūs Europoje ir žinomi Lietuvoje, H. 
W. Longfellow rinktinių kūrinių tomas buvo taipgi lie
tuviškai išleistas. Amerikos klasikai, kaip N. Hawthorne 
ir H. D. Thoreau buvo daugiau žinomi tik Lietuvos 
literatams. Gal daugiausiai lietuviams pažįstamas yra 
Upton Sinclair, kurio ‘‘Jungle’’ aprašo lietuvių išeivių 
gyvenimą. Paskutiniu metu Lietuvoje garsėjo Nobelio 
laureatė Pearl Buck. Labiausiai Lietuvoje žinomas A- 
merikos dramaturgas yra E. O’Neill. Plačiai Lietuvoje 
buvo skaitomas ir nuotykių istorijos tokių autorių, kaip 
J. F. Cooper ir Jack London. Lietuvoje taipgi žinomi 
kūriniai J. Dos Passos, E. Hemmgway, L. Bormfield, 
Carl Sandburg ir Bret Harte.

Pažymėjęs šį gražų kultūrinį bendravimą, A. Vaičiu
laitis pabrėžia, kad jis ėjo tik viena kryptimi: iš Ame
rikos į Lietuvą. Tikrai bus atėjęs laikas, kad skaitan
čiai Amerikos publikai būtų duotas vertimas ir ko nors 
iš geresnių lietuviškųjų kūrinių.★ %

Neužmirškime, kad šio mėnesio 12 d. prasideda penk
tosios U. S, karo paskolos bonų didysis vajus. Kur dar 
nėra sudaryti lietuvių komitetai šiam darbui sėkmin
giau pravesti, reiktų juos tuoj sudaryti. Juo geriau su
siorganizuosime, juo daugiau ir stipriau galėsime pa
remti savo krašto — Amerikos karo pastangas.

Amerikos Lietuvių Taryba dirba svarbius darbus. 
Ji koordinuoja mūsų pastangas ir Amerikos pergalei 
pagreitinti ir Lietuvai išlaisvinti. Paremkime! ___

Rajoninė konferencija

Ketvrb&dienis, birž. 1, 1944 A

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
Iš Prancūzų Raibo* Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Binghamton, N. Y. Bing- 
hamtono ir apylinkės lietu
vių rajoninė konferencija į- 
vyko gegužės 20-21 d., Ar
li ngton Hotel. Atstovų užsi- 
fėgistravo 58: iš Rochester, 
N. T?. nuo keturių draugijų, 
iš Utica, N. Y., nuo keturių 
draugijų; vietos draugystės 
ir Šv. Juozapo parapiją at
stovavo 16 atstovų.

Kai kurios draugystės į- 
nešė ir aukų, taipgi delega
tai sumetė posėdžio metu a- 
pie $36. Iki šiol turima 
$152.00, bet dar ne visi.

Suvažiavusieji rezoliucijas 
priėmė vienbalsiai.

Konferencija pasisekė ir 
nepasisekė. Pasisekė, kad 
viskas praėjo geroj nuotai
koj, gerais norais. Nepasi
sekė, kad centras per vėlai 
paragino ir kad aplenkė tik
rus rajonus, kaip tai Ro
chester, Amsterdam ir kit. 
Jeigu būtų rengiama tose 
vietose, būtų keleriopai ge
riau pasisekus, nes ten su
sisiekimas geras: tiesi ge
ležinkelio linija ir gali su
važiuoti per 2-3 vai. Gi iš 
ten važiuoti į Binghamton 
ima 6-7 valandas. Todėl ne
dalyvavo nei Niagara Falls, 
nei Buffalo, nei Synacuse, 
nei Amsterdam, nei Sche- 
neotady, nei Albany, nei ki
tų miestų lietuviai. Iš de
šimts vietų, tik trys daly-

i i 'vavo.
Antrą dieną posėdžių ne

buvo, tik šv. Mišios už mi
rusius kovotojus už Lietu
vos spaudą ir už nepriklau
somybės kovas. Atstovai iš 
kitų miestų visi buvo iš
klausyti mišių ir pasimelsti 
už kritusius kovose, bet pa
maldose nesimatė konferen
cijos rengėjų, nei pirminin
ko, nei sekretoriaus. Net 
svečiai tuo stebėjos ir jam 
tai buvo “navatna.”

Konferencijos pirm. St. 
Klimaitis iš Utica, N. Y.; 
vice pirm. Justin Bučinskas 
iš Binghamton, sekr. Paul 
P. Petrauskas, iš Bingham
ton, iždin. Vilią Valiulis iš 
Binghamton.

Kalbas sakė kun. Krence- 
vičius, St. Klimaitis, pulk. K. 
Grinius, Paul P. Petraus
kas. P.

(Tęsinys)
Ir štai, lyg atsakydamas 

į slaptą Danieliaus troški
mą, truputį pagal stoties 
tv.arkarištį, pasiskubinęs, J- 
eina stotin traukinys. Išsi
pila minia ir beveik jį pas
kandinta. Jis paskubomis 
žiūri į visas mergaites, ku
rios eina pro jį. Jau beveik 
tuštėja, ir jį tupima staigi 
baimė: nieko! Aikštėje vaik 
ščioja keli vyresni žmonės 
ir jauna, gana aukšta mer
gaitė, daugiau vilkdama, 
negu nešdama sunkų Laga
miną. Danielius iš tolo ją 
apžiūrėjo: ne, tai—ne Tere
sė; ne jos liemuo, ne jos 
veidas ir ne jos elgesys. Te
resė turėjo trumpus rūbus, 
šita apsivilkus ilgais. Jis 
atsisuko, tirdamas praėju
sius iš užpakalio, ir, kad 
geriau matytų, pasilipo ant 
vagono laiptelio. Viešpatie, 
tikriausiai ji praėjo nepa
stebėta! Ir dvi ar tris minu
tes jis ieško akimis toli prie 
išėjimo jaunos sumišusios 
mergaitės, kuri galėtų pa
traukti j,o dėmesį...

Staiga jis pajunta savyje 
kažką neišaiškinama: į jį 
žiūri... Ji yra ten, už dvie
jų žingsnių, .besišypsanti; iš 
jos lūpų išskrenda vienas 
vardas:

—Danieliau!
Kaip! šita didelė mergai

tė, gražiu apskritu veidu, 
giliomis ir linksmomis aki

mis, yra jo mažoji Teresė! 
Danielius paabejoja, iš pra
džių jis negali suprasti, pas 
kui jis atremia į savo širdį 
šitą galvą, kuri pasilenkia 
į jį, ir, užmerkdamas akis^ 
nori atrasti kitados buvusią 
savo sesutę.

Teresė taria:
—Mano broli, tu manę3 

nepažinai ?
—Leisk man tave apžiū

rėti, mano sesute ... Bet tu 
pasikeitus ... tai—ųe tu....

—Bet, Danieliau, tai aa, 
aš, tavo mažoji Teresė. Ak, 
taip, mano liga ir šitie treji 
metai mane pakeitė; aš tau 
tai sakiau, bet visuomet aš 
esu ta pati. Jei tu žinotum, 
su kokiu nekantrumu aš 
laukiau šitos dienos! Iš tolo 
aš tave pažinau ir norėjau 
bėgti. Aš tuojau supratau,-4, 
matydama tave atsisukant 
į minią, kad tu nenorėjai 
manyje matyti savo mažo
sios Teresės ! Betgi žiūrėk į 
mane ...

—Jau nebe tu, mano se
sute, kodėl tu tokia didelė? 
Aš norėčiau tave matyti 
tokią, kokia tuo laiku bu- 
vai, kada aš tave palikau. • 
Tu atsimeni, kada aš mėty
davau šviečiančias kirmė
laites į tavo plaukus. Juo
kai! Aš norėčiau paimti ta
ve ant rankų, kaip kitados, 
bfet dabar nebedrįstu... *

(Daugiau bus)

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
a pvgovuĮ moenm) — m BovnigiM 

PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, RaštinlnkM
>--------------------------------- ----------—----------------------- -------

AUKOS ALT REIKALAMS
Sąrašas aukojusių ALT 

skyriaus parengime (pra
kalbose) geg. 7 d., šių metų.

Domeikienė (Durand, III.) 
$20.00; Kliknienė $15.00. Ki
ti aukotojai: D. Misiūnas, P. 
Krikščiūnas, Sanvaitienė, J. 
Širvinshas, B. Šimaitienė, 
Vyverienė, J. Stalionis, K. 
J. Barzdukas, St. Petraus
kas, P. A. Deltuva, A. Pie- 
terienė, V. Mizeris, J. Ūsas, 
J. Zubinas, D. Varašius, O. 
Jusevičienė, O. Sinkevičienė, 
P. Petrėnas, P. G. Aleksy
nas, S. Kasputis, Navickie
nė, M. Miklas, J. Merkele- 
vičienė, J. Bacevičius, V. 
Gedvilda, L. Čepulis, A. Sa
vickas, Merkelevičius, F. Ri
mkus, N. Misevičienė, C. 
Užubalienė, J. Semėnas, A. 
Kairys. Smulkių aukų — 50 
centų. Viso $74.50.

P. A. Deltuva,
ALT skyr. sekr.

įT- I---/
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų jačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų \ 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ant visko sutaupysite 
per VASARIO ir KOVO m«a

1

Telefonas-SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
• * t * WEST BOOBZVELT ROAD . * . »

S*—h iii, H .m... r.m.....  , .......... ..Skelbkitės “Drauge”.
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APLANKO SUŽEISTUOSIUS KABIUS licijos sulaikytas, ir jis pa- reiškė, kt 
reiškė, kad jis su panele gė- liai” buvo 
rė Ir ginčijos. Kai vyriškis Well, te: 
pasakė panelei, kad ji eusi- dažniausia 
pakuotų daiktus ir išeitų, tokia ir n 
tada panelė pribėgo prie daugiau 1 
lango ir iššoko. Policija pa- gyvenime!

Moterų Sąjungos Chicago 
Tiesa, gyvename jėgų į- apskritis gražiai minėjo Mo- 

tempimo laikus. Tačiau be- tinos Dieną. Dėkoju 2 kuč- 
dirbdami karo laimėjimui, paį priėmimą šio minėj i- 
nepamirškime ir savo drau- mo pas aave bei suruošimą 
gijinio gyvenimo reikalų. Su gražįų iškilmių. Apskr. dva- 
sivienymas yra mūsų tvirto- gį,jg vadui kleb. Ig. Albavi- 
vė ir ten sudėtos didelės su- gjuį įvedimą eisenos į 
mos pinigų yra mūsų. Ta- bažnyčią, a'laikymą šv. Mi- 
činu besikeičiant gyvenimo šių, pamokslą bei dalyvavl- 
sąlygoms ir pati valdžia rei- mą pusryčiuose. Dėkui są- 
kalauja kai kurių pakeiti- jungietei — solistei Marijo- 
mų. Tad prašome visų 160 naį Janušauskienei už gra- 
kp. narių šį sekmadienį, at- jų giedojimą bažnyčioje it 
vykti į susirinkimą, reikės Varg. A Mdndeikaj bei jc 
pasitarti kai kuriais reika- dukrelei; seselėms už papuo
li8, siųsti pageidavimus bei šimą didžiojo altoriaus; VI- 
įnešimus seimui ir jp&sikal- soms kuopų, apskr. ir cent- 
bėti atstovo siuntimo reika- ro vaidybos narėms už da
lu. Į susirinkimą atvyks sve- j lyvavimą; kalbėjusioms per 
čias kalbėtojas ‘‘Draugų ’ pusryčius B. Bitautienei, B. 
red. Ig. Sakalas, kurio kai- Jakaitienei, V. Galnaitei, Kil 
ba bus įdotriu išgirsti mūsų kienei, r MazelikUskienei, O. 
kuopos nariatns. Kbrešp. Rašinskienė i, A. Minelgie-

Sv. Jurgio par. svetainėje 
birž. 4 d. 7 vai. v. įvyks va
karienė pagėrbimui kompo
zitoriaus, prof. A. Pociaus. 
Tai darbštus žmogus, vado
vauja chorams: Šv. Jurgio, 
Moterų, Antifonaliam, Mažo
sios Gėlelės, vaikų, Raudo
nojo Kryžiaus moterų vie
neto, be to — Sasnausko 
chorui, kurį sudaro vargo
nininkai, vyrai. Taipgi va
dovauja Šv. Jurgio bei mo
kyklos orkestrams. Šalia to 
— redaguoja “Muzikos Ži
nias”. Jo sukurtoji simfoni
niam orkestrui Variacija pa
gal “Gerkit broliukai visi 
aplinkui’ pagal liaudies 
dainų motyvus, buvo išpil
dyta Philadelphijos simfoni
nio orkestro. Iš viso yra su
kūręs, suorkestravęs apie 50 
dalykų. Jo išleistasis gies
mynas plačiai dabar naudo
jamas ne tik Jungt. Am. Val
stybėse, bet ir Pietų Ame
rikoje, Australijoje ir kito
se lietuvių kolonijose. Tiki
masi, kad susirinks dalyvių 
tą nusipelniusį mūsų patrio
tą pagerbti. Pr.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STKE

Yra Oertaūslas Laikas Pirkti Pirmos Rfl&les 
Namą Materijolą Di Dar Žemomis Kalnomlsl 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžl&rftldte ata
ką lr aukitą rflšj LENTŲ—MILL VVORK 
— STOGŲ IK NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dil garažų, porčių, vlškų, skiepų lr fletų. Og PASITARKIT SD MCSŲ EKSPERTAIS 

I kaslink pe*statymo namų.

DABAR

nąMGAJH APROKAVIMAS IK r KIST AT Y MAS
_ __  __ - TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITVVINAS, 
General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

Gen. Mark Clark, komendantas Penktosios Armijos Ita 
lijoj, aplanko ligoninėj sužeistuosius Anzio fronte Ame 
rikos karius. (Acme-Draugas telephoto)

bei 2 kuopos veikliai narei 
K. Sriubienei už pavadavi
mą manęs programos vedi
me. Albina Poškienė, pirm.

lokių dalykų neturėtų
Šito noriu padaryti pra-1 

nešimą apie bulvariškius lie
tuvius, ką jie užsimoję nu
veikti.

Dažnai tenka girdėti kal
bant tarp čikagiečių ir a- 
pie bulvariškius lietuvius. 
Viens kito teiraujas, kas to
kie bulvariškiai? Taigi, da
bar bulvariškiai nori atsi
liepti ir susipažinti su visais 
Chicago ir apylinkės lietu
viais.

Bulvariškiai retai pasi
skirstę gyvena. Daugiausia 
gyvena apie Garfield ir Co- 
lumbus Park. Turi gerai gy
vuojantį Garfield Park Vy
lių ir Moterų Pašal/pinį klū- 
) bą, kuris ižde turi apie $10,-

Panelė, 36 metų amžiaus, 
iššoko iš ketvirto aukšto 
kambario Bedford viešbuty
je, 1310 W. Jackson blvd., 
praeitą antradienį. Tai įvy
ko po to, kai panelė susigin
čijo su 46 metų amžiaus vy
ru. Jie buvo užsiregistravę 
viešbutyje kaip vyras ir 
žmona. Keturiasdešimt še
šių metų amžiaus vyras po-

Sukrito
Emerson Butts, 71 metų, 

apartmentų vedėjas, sukri
to ant šaligatvio praeitą 
antradienį ir ligoninėje bu
vo pranešta, kad miręs.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B.
Paragink savo pažįsta

mus, kad jie užsisakytų 
‘*Draugą”.EXTRAI EXTRA!Šį sekmadieni įvyksta AL 

RK Susivienymo 160 kuo
pos Susirinkimas. Susirinki
mas įvyksta išvakarėse sei
mo, kuris šįmet bus labai 
svarbus.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 5Qth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR RUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
randasi pas mus jūsų 
PASIRINKIMUL

Į į | , | Geriausio Materiolo ir Darbo.

K? I j (fl—« I Mūsų MEN0 ŠEDEVRAI prl-
I davė dauRel,u* mūsų Lietuviams

1 •/•»' $ I klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

Štai vienas iž mūsų gražių MONUMENT CO. 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: SEELEY 6108

remkite
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Naujų VELVATONE
DANTŲ n-KITU

Bulvariškiai beveik visi 
pasiturinčiai gyvena, labai 
draugiški ir vaišingi. Būda 
mi tokie nutarė arčihu susi-1 
pažinti ir susidraugauti su 
kitų kolonijų lietuviais. Tam 
numatyti didelė vieta, bū
tent labdarių ūkis ir prieš 
pat Antinų vardines, birže
lio 11 d. ruošiamas išvažia
vimas.

"Bulvariškiai stengBls su
važiavusius patenkinti ska
niu užkandžiu ir gėrimu. O 
ūkio vedėjas, Antanas, dar 
vaišins ūkiškais produktais. 
Bus ir kitokių dalykų. Tu
rėsim tris dovanas pinigais 
$5.00, $10.00 ir $15.00. Bi
lietai tik po 15 centų.

Gerbiamieji Chicago ir a- 
pylinkės lietuviai. Kviečia
me 11 d. birželio su bulva- 
riškiais į gražų labdarių ū- 
ki. lei nuo išvažiavimo liks 
pelno, jį paskirsime Labd. 
Są-gos prieglaudos baigimui 

Rd v ari Akis

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

DIREKTORIAI
KLINIft

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų lr Naktį
:ts?Velvafone£si

$12.50
IKI $39.50 Vi KIEKVIENĄ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

KRAUJO m UR1NALO 
TIRINEJIMAS—Viskas ui
Paprastai apaaiDavlmas tokio ittlrine- 
Jlmo yra tiu. lr mes gvarantuojame 
Jums patenkinime arba Jūs mums nieko 
nemoka ta.

JOKIO MOKB8OIO NEREIKIA 
PASITARIMUI 

KBON1AKOS LtfX>8 
PASEK. LNUAI GYDOMOS 

VARICO8E GY8LO8, kojų ronos. Ir 
panašiai kojų itttnlmal. Rheumatlsma 
8KU.V1O SKAUSMAI. nevlrtklnimaa, 
(lasančios pilvines taisrtos ar utkieta- 
Jimas.
KRAUJO LIOOB, silpno, nevergusio, 
anemla Ir krau'o utuuodijlmua i* prts- 
iastles kronltkų ilgų. Auktto kraujo 
spaudinei*.
ODO8 1.1008. nleitjlmaa, degančios 
eucmft, psoriasis ar spuogų. 
URINAL1NIAI SKAUSMAI. prostatl- 
tis. skaudžios ir nesmagumo' KRONI
KOS EIGOS. Ar atsikelti reikia nak
timis!

tNUOLATINBS pasekmes
Tuojau palmgvlnlma.

SI ui k o n.MirariMltmu.
lemu kaina, lengvomis Sąlygomis 

, MES KALBAME LENKIŠKAI 
CHICAGO MKIHCAI. INSTITUTK 

201! SOUTH STATE STREET 
Kampus Adom. trMam AukUe
VAUi • ryte Iki • vak. SrirmMl.

Nautetduodsu Be ekeale. Natūrai** spal
vos. Neblsnka. Visoj Saly tlnomoe dantų 
pleltoa. Permatomos oryatal olear pleltoa.

Plunksnos sunkumo, sanitares, rataa- 
klulraaa garantuotas. Materiolo. labai pa- 
aaloa | gamtini. Visuos dlsass talsym.

Mes Turime 
Koplyčia* 

VboM Miesto
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

HEJNA BROS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮDENTAL PLATE CO. 

1784 8. Aatiland Ind BĮ. Mon. H8l MAŽEIKA EVANAUSKAS
8319 LITUANICA A VE. Phone YABDS 1138—St

8045 W. 2Ath St. 2nd BĮ. Uiw. 800J 
SO N. Dearbom Rm. 800, Sla B04I 

Tldarmleoflo vaL >—(. Aatra4lsa| Ir 
katvlrtadleal nua • Iki T.

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 MEST 23rd PLACJE Phones: CANAL 2515
10756 & MICHIGAN AVĖ. • OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1271
4330-34 S. California 

Avehue 

Lafayette 0727

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 1
flg Statybai. Remontavlmiil, Refinansavimui— 

ANT LENGVŲ MftNF.SIMV KMOKfiJIM11

Panaudokite Progą Dshartlnčnrs Žemoms 
NnoSlm/lo Ratoma.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YABKoplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse
TAPKITE FINANSINIAI ^TEPRIKLAUSOMI!

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Fhoae LAF. 8673

TAUPYKITE mflsp Idalgoje. Jfi.ų Indeliai 
rflprotingai globojami Ir Ilgi |R 000.00 ap- 
<1 rausti prr Pedernl Savings and IxXn In- 
anranee Corporation. Jiiaų pinigai bos greitai 
tfimokaml Jums ant pareikalavimo.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak. P. I. RIDIKAS

Geniausią m žymiausia 8354 SO. HALSTED ST,IJETUVIV 
PINANSINft ĮSTAIGA.

47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —
Teiephone YABDS 1419

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 

ras remia ir kovoja už kilnius idealuš.
ASSOCIATION 

3226 80. HAL8TED 8T.
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
Tel.: CALUMET 4118 Jos. M. Moierla, Sec’y. Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą

«
i
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Sutiko mirtį

Policininkas nušovė apartamento 
vagį, išgelbėjo moterį

U-l z

William Pierog, 55 metų, 
buvę® kalinys, buvo nušau
tas policininko James Fitz- 
geraldo, iš Filmore gatvės 
stoties, netrukus po 5:30 v. 
vakare praeitą antradienį, 
kai Fitzgeraldo nutraukė va
gystę sekančiose duryse nuo 
jo apartamento, 3635 W. 
Cermak rd.

Kaimynų pašauktas, Fitz- 
gerald sučiupo Pierog kaipo 
banditą, kuris grąsino Mrs. 
Caroline Grant, 61 metų, 
kurios buto užpakalinės du
rys yra netoli policininko 
apartamento. Pierog puolė 
Fitzgeraldą su peiliu, įpio-

vė jam lengvai į šoną, ir 
Fitzgerald šovė kartą. Pie
rog tęsė • puolimą, bet buvo 
atmuštas dar trijų šūvių.

Pierog, kuris gyveno 2036 
W. 19th str., turėjo polici
jos rekordus iš 1905 metų, 
kai jis buvo nusiųstas į re
formos mokyklą dėLplėšika- 
vimo. Jis buvo paleistas iš 
Illinois valstijos kalėjimo, 
Joliet, liepos mėnesį, praei
tų metų, po šešių metų iš
buvimo kalėjime už holdapą. 
Fitzgerald jau 23 metai kaip 
tarnauja policijoje ir yra 
gavęs keturis pagyrimus.

LAIMĖJĘS PIRMA 
DOVANĄ

Rado negyvų

James Headland, 60 me
tų, spaustuvininkas, buvo 
rastas miręs, greičiausia 
nuo širdies atakos, prausi
mosi kambaryje,
Grand avė.

* y *

Pasisekė

59 E.

Iš karo frontų

M Pagerbė kunigą, žuvusį kare
Gyventojai 6600 bloke, So. 

Honore gatvėje, praeitą ant
radienį pagerbė kunigą 
James Liston, pirmąjį Chi
cagos kapelioną, kuris žuvo 
kovos lauke. Kai kas manė, 
ypač kunigo tėvas, kad jis 
grįš į namus.
PAKILO VĖLIAVOS

Užsienio karų postas de
dikavo naują vėliavą ir tar
nybos vėliavą ir jos pakilo 
Honore ir 66-tos gatvės 
kampe, tuojau prie Latare 
Day Saints bažnyčios. Iškil
mėse dalyvavo daug žmo
nių. Vėliavoje prisegta auk
sinė žvaigždė, kuri primena, 
kad kariuomenės kapelionas 
Liston žuvo kare.

Kun. Liston gimė 1905 
metais, Chicagoje baigė

Mundelein seminariją ir bu
vo į kunigus įšvęstas 1931 
metais.
MIRĖ NUO ŽAIZDŲ

Jis buvo asistentu St. 
Hilory’s bažnyčioje, paskui 
St. Timoty’s, ir keturis me
tus Sts. Peter ir Paul baž
nyčios asistentu, Naperville, 
III. Jis įstojo į kariuomenę 
kapelionu, gavo leitenanto 
laipsnį ir buvo išsiųstas į 
užjurį. Laivas, kuriame jis 
plaukė, buvo torpeduotas ir 
paskendo. Kunigas Liston 
mirė nuo žaizdų. Jis buvo 
po mirties apdovanotas 
Purple Heart.

Jis buvo vienas iš dvide
šimt keturių, kurie išvyko 
iš So. Honore gatvės kaimy
nystės į kariuomenę.

Kun. dr. John F. Cronin, 
S.S., ekonomijos profesorius 
St. Mary’s seminarijoj, Bal- 
t i more, Md., nacionaliam 
konteste straipsniui suriš
tam su pokarinėmis proble
momis ir planais parašyti 
laimėjo pirmą dovaną —

Gražus darbas katali
kiškųjų kolegijų

WASHINGTON. — Jung
tinių Amerikos Valstybių iž
do departamentas nesenai 
pranešė, kad aštuoniasde
šimt katalikų kolegijų, iš 
197 katalikiškų kolegijų 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybės, pardavė karo bonų ir 
štampų iš viso už $14,690,- 
154.61. Žinoma, dar padidės 
suma, kai praneš apie karo 
bonų ir štampų pardavimą 
117 kolegijų.

Žuvo lakūnas
Lt. Joseph Sardis, sūnus 

Mrs. Anna Sardis, 2944 
Broadvvay, žuvo praeitą ant
radienį keturių motorų bom- 
berio susidaužime, netoli 
Ridgely, Tenn.

Budrus jaunuolis

Skautas išgelbėjo mergytę
Jūrų skautas Carmen 

“Bud” Picone, 16 metų, 1131 
N. Averg avė., praeitą ant
radienį išgelbėjo nuo pa
skendimo ežere Gloria Jean 
Kruczek, 31/2 metų amžiaus 
mergytę, gyvenančią 3326 
W. Division str.

Maža mergytė su savo 
motina nuėjo į Humboldt 
parką. Maža mergytė neži
nant motinai nusiėmė bate
lius ir įbrido į vandenį. Stai
ga ji pateko po vadeniu.

Picone greitai šoko į van
denį ir ištraukė mergėtę į 
vandens paviršių ir išnešė į 
krantą ir suteikė jai dirbti
ną kvėpavimą ir mergytė

Penki išgelbėti
Penki asmenys buvo išvy

kę į ežerą pasivažinėti ir jų 
jachta (laivelis) apsivertė. 
Septynias valandas jie buvot 
užsikabinę rankomis prie 
laivelio ir šaukės pagalbos 
nakties tamsumoje. Praeitą 
trečiadienį jie buvo išgelbė
ti ir atgabenti į Belmont 
uostą.

Laivelyje buvo du vyrai, 
jų žmonos ir viena mergai
tė, vienos žmonos sesuo. Jie 
yra chicagiečiai, kurie per
gyveno baisenybes ir šiek 
tiek nušalo.

buvo pilnai atgaivinta. 
Jaunuolis Picone lanko

St. Philips high school.

102 metu
Mrs. Catherine Copulos 

turi 102 metus amžiaus, ji 
gyvena Chicagoje.

Kapų puošimo dienoje 
įvyko Labdarių piknikas 
Vytauto parke, kur dalyva
vo nepaprastai daug žmo
nių. Piknikas buvo suruoš
tas Senelių prieglaudos na
mų statybos naudai.

♦ * • 
Pamaldos

Šv. Kazimiero kapuose 
praeitą antradienį kapinių 
puošimo dienos proga įvyko 
didelės iškilmės: atlaikyta 
iškilmingos pamaldos. Žmo
nių kapuose tą dieną daug 
buvo atvykusių aplankyti 
savo artimųjų asmenų ka
pų. į

• * * 
Mazgojant

George Midura, 61 metų, 
praeitą antradienį mirė ligo
ninėje nuo pakaušio sudau- 
žimo, kurį gavo, kai nukrito 
du aukštus mazgojant savo 
namo langus, 3025 Bonfield 
str.

• ♦ * 
Trejukė

Mrs. Frank Rounds, 2655 
Wilcox str., anksti praeitą 
antradienį Šv. Elžbietos li
goninėje pagimdė tris kūdi
kius, visi berniukai. Jie sve
ria: 4 svarus ir 8 uncijas; 
4 svarus ir 11 uncijų; 3 sva
rus ir 15 uncijų.

Pirkite Karo. Bonus

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

Sužeisti kareiviai j 
kovos lauke

Karo departamentas ge
gužės 29 dieną paskelbė 607 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

z

Sužeistųjų karo laukuose 
kareivių skaičiuje 28 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 11 chicagiečių.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana valstijos yra 6 vyrai, 
iš Iowa — 2; iš Michigan — 
8; iš Wisconsin — 8.

Pasižymėjo
Chicagos lakūnas Sgt. 

John B. Segers, 23 metų, 
mažiau kaip per 3 mėnesius 
atliko 13 misijų ir gavo oro 
medalį už pasižymėjimą. Jis 
nuo kovo mėnesio randasi 
kur tai Anglijoje.

nnssnci

SOUTH PAULINA
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, su! f erinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 We$t 45th Si. Kampas S. Paulina Sf.
A. F. CZESNA, Savininkas

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything ln the line of 
Fnrnltare

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment call — 
REPUBLIC 8051

VALSTYBIŲ GUBERNATORIŲ SUVAŽIAVIMAS

Ohio valstybės gub. John Bricker (kairėje) sveikina 
Bernard M. Baruch, Baltųjų Rūmų patarėją pramonės 
reikaluose, kuris padarė pranešimą metiniam Amerikon 
valstybių gubernatorių suvažiavimui Hershey, Pa. Cent
re Edward Martin, Pennsylvania vai. gubernatorius. 
(Acme-Draugas telephoto)

Iš šeimos gyvenimo

Antra sesuo mirė nuo šūvio
Mrs. Edna Barnas, 26 me

tų, 5537 Schubert, anksti 
praeitą trečiadienį mirė Bel
mont ligoninėje nuo ginklo 
žaizdų, kurias sukėlė jos 
švogeris (brother-in-law) 
Frank Kothanek, 42 metų, 
1928 So. 56th, Cicero, kuris 
taip pat nužudė savo žmo
ną Katherine, 29 metų am
žiaus, pareiškė policija.

Atsiskyrusi nuo savo vy
ro, Mrs. Kothanek, giminės 
sako, ieškojo prieglaudos 
savo sesers Mrs. Barnas na
muose, kai jis jai grąsino.

“Tai yra”, — Kothanek 
pasakė, kai jis įėjo į Bar
nas namą, 
rankoje.

su revolveriu

, Pirmiausia, — policija pa
sakė, — jis nužudė savo 
žmoną, “kadangi aš mylė
jau ją”, ir paskui šovė Mrs. 
Barnas, “kuri buvo priežas
timi nesusipratimų”. Paskui 
jis atgręžė ginklą i save ir 
paleido šūvį žemiau savo 
širdies.

Policija1 Kothanek laiko
Bridewell ligoninėje.

Iš namų fronto

Penktasis karo bonų vajus
Chicagoje penktosios ka

ro bonų paskolos vajus pra
sidės birželio 12 dieną. Va
jaus metu 16,300 laisvano- 
rių asmenų aplankys namus 
raginant pirkti karo bonus.

Chicagoje numatyta kam
panijoje sukelti $894,014,- 
000. Nustatyta $125, 493,- 
000 E. serijos bonų kvota.

Teko patirti, kad Chica-

gos lietuviai rimtai ruošiasi 
prie penktosios karo bonų 
paskolos vajaus. Lietuviai 
uoliai pirko karo bonus per 
pastaruosius vajus, ir yra 
pasiryžę dar uoliau pirkti 
karo paskolos bonus per 
ateinantį karo bonų vajų.
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Tragiškas įvykis

Oi tie divorsai!
Williams D. Brooks, 26 

metų, 1712 Livingston st., 
Evanston, metallurgical che- 
mist, persišovė praeitą ant
radienio vakare po to, kai 
jo divorsuota žmona atsila
kė pas jį grįžti. St. Francis 
ligoninėj Brooks mirė anks
ti trečiadienio ryte.

Jo buvusi žmona Ger- 
trude, kuri gavo divorsą 
prieš dvi savaites, pareiškė, 
kad jinai, jų 20 mėnesių sū
nus. ir jos sesuo Mrs. Do
rothy Swasey išbėgo iš jų 
namo, 916 Kebą pi., Evans
ton, 9:30 vai. vakare, kai 
Brook® atėjo prie durų ir 
grąsino ją nušauti.

Kai buvo prie sekančių 
čių durų, ji pasakė, pasigir
do šūviai. Brooks buvo ras
tas aikštėje sužeistas, šalia 

/jo buvo revolveriai

Pateko vokiečių 
nelaisvėn

Karo departamentas ge
gužės 29 dieną pranešė 568 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie pateko vokiečių nelais
vėn. 4!

Sąraše pažymėta, kad vo
kiečių nelaisvėn pateko lst 
lt. Edward G. Brazis, jo 
žmona Mrs. Venna L. Brazis 
gyvena šiuo adresu 8223 S. 
Green, Chicago, UI.

Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.
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CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefoną* — PORTSMOUTH 9022

W. VIRO. LUMP — Sijoti......... J g g g
STOKER COAL, Aukfito* rfiftlm, £7*45

2 nyk plauto*. ChemMkai prirengto*
BLACK BAND LUMP.................. «5
PETROLEUM COKE (Course). j 7 ' cįp 

PETROLEUM COKE (Pfle Run) 35
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X Kun. M. Urbonavičius,
MIC., šiandie iš Marijonų se
minarijos, Hinsdale, Ilk, iš
vyksta į Marianapolio ko
legiją, Thompson, Conn., kur 
praleis keletą savaičių atos
togų.

X Lt. Jonas šimutis, sū
nus “Draugo” redaktoriaus <
L. Šimučio, parvykęs trims 
dienoms namo, aplankė ir 
“Draugo“ redakciją. Vyras, 
kaip uosis ir labai gražiai 
atrodo leitenanto uniformoj, 
kurią puošia lakūno žymė — 
sparnai.

X Darius-Girėnas postas 
271 Americaji Legion kapų 
lankymo dieną, po atliktų 
militarių apeigų šv. Kazi
miero kapuose, Vytauto par
ke turėjo pietus ir visą die
ną ten praleido. Tokią min
tį) posto direktoriatui pada
vė veikėjas Mickeliūnas, o 
kitus reikalus su parko val
dyba atliko veikėjas Pum- 
pūtis ir kiti veiklūs legijo- 
nieriai.

X A. Klimaitis su žmona 
ĄS Rytinių valstybių, vieši 
pas tetą žinomą West Side 
biznierką Linauskienę. Ne
seniai pas Linauskus taipgi 
viešėjo Linausko sesersvai- 
kis Vytautas Rimkūnas, ku
ris tarnauja kariuomenėj. 
Pažymėtina) kad Rimkūnai 
turi keturis sūnus ir visi 
virš šešių pėdų aukščio. Tik- 

( ri lietuviai milžinai.

X Sylvia Sabonis-McEl- 
roy birželio 6 d. duos piano 
koncertą Conservatory Hali,
617 Kimball Bldg., prie Jack
son ir W.abash Avė. Prog
ramoj bus patys sunkieji 
veikalai, pradedant Scarlat- 
ti baigiant Rachmaninoff.
Be tobulo veikalų išpildy
mo, atsilankusieji dar pa
matys jos pasiektą aukštą 
techniką skambinime. Pas- 
taruoju laiku ji su koncer
tais yra pervažiavus per vi
są Ameriką. Jos vyras yra 
kariuomenėj kapitono laips
niu.

X Stanislovas ir Viktori
ja Petrauskai, Cicero, suren
gė graduation puotą sūnui 
Pranciškui, kuris baigė mok- * 
slą Navai Reserve Officers 
Training, Northvvester Uni
versity, gaudamas Ensign 

'.laipsnį. Svečių dalyvavo: 
kun. Albavičius, kun. Pet
rauskas, kun. dr. Mozeris, 
kun. Lukošius ir kun. Abro
mavičius. Jo broliai kun. 
Stanislovas ir dr. Aleksand- V 
ras iš Cambridge, Mass. bei 
artimieji draugai ir giminės. 
Ensign Petrauskas, paviešė
jęs savaitę pas tėvus, išva
žiavo į Floridą, toliau mo
kytis.




