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ORO BOMBOMIS SUKELTI POTVYNIAI VOKIETIJOJE
y Britų lakūnai tai atliko sudaužę 

užtvankas Ruhro ir Eder slėniuose
Vandens bangose žuvo daug 
žmonių; atakuoja Romos apylinkes
LONDONAS, geg. 17. — Anot ministerijos, per į-

Britų oro ministerija prane
ša, kad britų lakūnai praei-

laužtas užtvankas ūžtelėjo į 
žemumas apie 336 milijonai

tą naktį atakuodami Ruhro tonų vandens ir apylinkes 
ir Eder lupiu slėnius, kur panardino. Vandens bangos 
yra svarbūs vokiečių karo viską nušlavė nuo žemės pa-
pramonės centrai, orinėmis 
bombomis suskaldė milžiniš
kas tų upių vandens užtvan
kas. ‘ '

Valomi kovų laukai 
Tunisijoje

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- 
rikoj, geg. 17.—Sąjunginin- 

’ kų kariuomenės Tunisijoje 
po karo turi didelius uždavi
nius, skelbia vadovybė. Eva
kuojami karo nelaisviai ir 
valomi kovų laukai.

viršiaus. Daug žmonių žuvo 
ir milžiniški nuostoliai su
kelti.

Be to, praeitą naktį sąjun 
gininkų lakūnai atakavo dar 
ir kibus Vokietijos pramonės 
centrus. Berlynas per radiją 
pripažįsta sukeltus didelius 
nustolius.

Savo rėžtu iš Šiaurės Af
rikos sąjungininkų lakūnai 
atakuoja Italijos uostus ir 
pramonės centrus, šiandien 
atakuota italų jūrinių lėktu
vų bazė Lido di Roma, tik ,už 
15 mailių pietvakaruose nuo 
Romos miesto. Bazėje sukel-

Priešas visur paliko galy- ti gaisrai.
bes sunaikintų savo karo Atrodo, kad sąjungininkai 
(reikmenų ir amunicijos kro-Į sukelia orinę ofensyvą prieš
vinių. Viskas surenkama ir 
transportuojame. į nlirody- 
tus Centrus. Kai kurie reik
menys pataisomi. Kiti ver
čiami stačiai į laužų krūvas.

Šeši japonu laivai
skandinta

’ % *
WASHINGTON, geg. 17. 

— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad Pacifike vei
kią U. S. submarinai šešis 
japonų laivus daugiau nus
kandino. Tarp nuskandintų
jų yra vienas karo laivas.

-KARO EIGA
EUROPA.—Britų lakūnai 

iš naujo atakavo Berlyną. 
Nakt| prieš pirmadienį su- 

v- daužė Ruhro ir Eder upių 
milžiniškas užtvankas ir vau 
duo užliejo ten slėnius, kur 
yra svarbūs vokiečių pramo
nės centrai. Sukelti dideli 
potvyniai. Daug žmonių žu
vo. Sąjungininkų lakūnai iš 
Afrikos bazių atakuoja Ita
lijos uostus ir pramonės cen
tras.

PACIFIKAS. — Amerikie- 
- šiai ir australai pagyvina 

kovas su japonais N. Gvine-

asį.
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REIKIA PIRMA NUGALĖTI SUNKENYBES
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"Draugas" Acme piloto

Reikėjo nugalėti oro ir geografinius sunkumus pirma negu pradėjo Amerikos armi
jos ir navy jėgos! pulti japonų laikomą Attu. Čia matome pakrančių sargybinį laivą, mė
tomą bangų. Laivas plaukia tarp Aleutians salų.

Italija gal bus palikta viena 
grumtis su sąjungininkais

LONDONAS, geg. 17. — 
Pora Londono laikraščių 
šiandie rytą padavė žinių, 
kad Hitleris rengiasi Italiją 
palikti jos likimui—neremti 
jos prieš numatomą sąjun
gininkų invaziją.

Daily Mail deplomatinis ko 
respondentas pareiškia, kad 
vokiečiai pareigūnai ir ges
tapo agentai (nacių slapto
ji policija) iš Italijos grįžta 
Vokietijon. Taip pat yra žy
mių, kad ir vokiečių armija 
iš Italijos bus ištraukta

Vokiečiu lakūnai 
atakavo Londoną

LONDONAS, geg. 17.
Vokiečių lakūnai praeitą 
naktį tris kartus atakavo 
Londoną, bet atakos buvo 
menko® ir nevykusios, paly
ginus su buvusiomis 1940 ir 
1941 metais atakomis. Vie
nur ir kitur išmestos bom
bos. Tačiau sukelti maži
nuostoliai. Matyt, vokie- SąjunG. VADOVYBE S. 
čiams nebuvo progos bom- geg 17._giaurinėj
bas svaidyti, nes prieš juos Afrikoj užbaigta ^ik- 
kovon pakilo britų lakūnai. 8mai tad aajongininkų 

Vokiečiai tuo būdu bandė kūnai susimeta atakuoti

ir gynimuisi įsitvirtins 
link Brenner perėją.

Mail pareiškia, kad vokie
čių/iš Italijos ištraukimas 
gal yra ašies plano dalis— 
leisti Italijai. siekti atskiros 
taikos su sąjungininkais ir 
tuo būdu pasauly sužadinti 
simpatiją Hitlerio, taik.03 
pastangoms.

Daily Herald. koresponden 
tas iš Europos praneša, kad 
nacių propagandos minis
tras Goebbels įspėjo Italiją,

ap-

Čekams pripažinta 
diplomatinė lygybė

WASHINGTON (ONA) .— 
Kaip tik čia atvyko Čekoslo
vakijos prezidentas Eduar
das Beneš, prezidentas Roo- 
seveltas U. S. pasiuntinybę 
Čekoslovakijai (Lon d o n e) 
pakėlė ambasada ir ambasa
dorium paskyrė Anthony J. 
Drexel Biddle. Tuojau ir 
Čekoslovakijos pasiuntinybė 
Washingtone pakeista am-

Lakūnai atakuoja

Amerikiečiai ir australai pagyvina 
savo žygius prieš japonus N. Gvinėjoj

SĄJUN G. VADOVYBE 
Australijoje, gęg. 17.—Ame
rikiečių ir australų kova su 
japonais Naujosios Gvinėjos 
raistuose pasmarkėjo, kai 
apie 40 japonų nardančiųjų 
bombonešių užatakavo są
jungininkų pozicijas už pen
kių mailių Salamaua, japo
nų bazė®, kurią sąjunginin
kų jėgos ryžtasi paimti.

Vichy planai prieš 
invaziją

LONDONAS, geg. 17. 
Kovojančiųjų prancūzų at
stovas iškėlė aikštėn, kad 
prancūzai patrijotai Pran
cūzijoje rado Vichy vyriau
sybės slaptą aplinkraštį, ku
riam išdėstyti planai, kaip 
ši vyriausybė nusprendusi 
kovoti prieš įsiveržusius Eu
ropon sąjungininkus. Tas 
aplinkraštis buvo išsiuntinė
tas žinomai Lavalio “juo
dajai milicijai” (prancūzams 
smogikams).

Nurodyta svarbiausia ko
vos priemonė, tai sabotažas 
ir suėmimai tų prancūzų, ku

atsimokėti britams už Ber
lyno bombardavimą. Bet su
sidūrė su nepavykimais.

Rusai persimeta 
per Donec upę

ašies bazes Sicilijoje ir pa
čioj Italijoj.

Paskutinėmis dienomis dau 
giausia kliuvo Palermo uos
tui Sicilijoje. Atakuojami ir 
kiti toje saloje uostai. Mal
tos salos britų lakūnai ata
kuoja Italijos uostus ir karo 
pramonės centrus. Nė vie
nos dienos nėra ramios ašiai.

LONDONAS, geg. 17. —
Žiniomis iš Maskvos, žemiau 
Charvoko rusų kariuomenė 
iš rytinio šono persimetė per 
Donec upę į vakarinį šoną
įsitaisė stiprias pozicijas, jj AlTICrikOS 
Sakoma, rusai pasirengia 
vasaros ofensyvai prieš vo
kiečius.

Novorossiisko fronte ve

£ Milijonai laiškų gauta

joj. U. S. submarinai šešis 
a japonų laivus daugiau nūs-( kiečių atakos atmuštos, pa* 
Y «—ji— žymima sovietų komunikate.kandlno

INDIJA.—Amerikiečiai la
kūnai atakuoja japonų bazes sovietų 
Burnoje.

RUSIJA.—Rusai persime
tė per Doneco upę ir atakuo
ja vokiečius. Sako, rengas 
ofensyvon.

Per dvi praeitas savaites 
lakūnai sunaikino 

1,300 vokiečių lėktuvų.

Rusai bombonešiais ataka 
vo vokiečius Brijanske, Kre- 
menčiuge, Dniepropetrovske 
ir kitur.

Kovų centras yra aplink 
Bobdubi. sodybą, kurią ame
rikiečiai su australais stai
giu susimetimu iš japonų 
atėmė gegužės 6 dieną, ban
dydami Salamaua bazę atkir 
sti nuo Huon įlankos pak
raščių, iš kur japonams pri
statoma reikalinga pagalba.

Pajutę Salamaua ir Lae 
bazėms pavojų, japonai į 
Bobdubi ir Wau apylinkes 
prieš sąjungininkus pasiun
tė daugiau kaip šimtą lėktu
vų, kurie apžvalgė sąjungi
ninkų pozicijas kalnuose ir 
neatakavę išnyko dausose. 
Tik Wau, kur sąjungininkai 
turi įsitaisę airfieldą, iš dide
lių aukštumų išmetė keletą 
bombų. Nesukelta nuostolių, 
nepaliestas nė vienas vyras.

Salamaua ir Lae yra svar
bios japonų bazės, už 150 
mailių nuo Būna. Po Būna 
paėmimo amerikiečiai ir aus 
tralai kelintas mėnesis ka
muojasi raistais prieiti prie 
tų bazių ir ten japonus iš
blaškyti. Dabar jau prieita 
jau tik už penkių mailių. 
Tai sunkiausias prasiverži
mui plotas, kadangi japonai 
pradeda atkakliau priešintis.

Čia spėjama, kad artimiau 
siomis dienomis visgi bus 
išspręstas tų japonų bazių 
likimas.

II

Naujas Tunisijos 
valdovas paskirtas

ALGIERS, Algerija, geg. 
17.—šiaurės Afrikoje nuga
lėjus ašį, šiaurės Afrikos 
prancūzų komisio n i e r i u s 
gen. Giraud pašalino Tunisi
jos valdovą Sidi Mohammed 
Al Mounsaf, kurs kaltina
mas, kad susidėjęs su ašimi 
ir davęs jai paramą.

Pašalintojo vieton pakvie
stas naujas valdovas Sidi 
Mohammed EI Amine Pacha 
Bey, kurs Tunisijoj gimęs ir 
augęs. Naujas valdovas jau 
pasiskyrė kabinetą. Premje
ru yra Salheddine Baccou- 
che.

Naujas kabinetas inaugu
ruotas valdovo puošniuose 
rūmuose arti Tunis miesto, 
Tunisijoj.

Senasis valdovas, sakoma, 
deportuotas į Madagaskarą. 
Deportuoto valdovo šalinin
kai teisina deportuotąjį. Sa
ko, jis nesusidėjęs su ašimi. 
Jie tvirtina, kad su juo pa
sielgta neteisingai ir dėl to 
musulmonai gali sukilti 
prie Sąjungininkus ne tik 
Afrikoj, bet ir Artimuose 
Rytuose.

basada ir pasiuntiniui Vladi-i rįe būtų linkę kokiu nors 
būdu sąjungininkams gelbė
ti. Sabotažo viršūnėse yra 
plentų ir tiltų griovimas, 
taip pat ir geležinkelių ar
dymas.

mirui Hurban pripažinta am 
basadoriaus ranga.

Skirtumas tarp pasiunti-
.nio ir ambasadoriaus rangų 

k»d ji turi pasiimti ateako-)praktiSkai ngra reikSmin 
mybę ginti savo žemes.

SĄJUNG. VADOVYBE S. 
Afrikoj, geg. 17.—Nuo karo 
kampanijos pradžios iš J.A 
Valstybių gauta 339,000 mai 
šų laiškų kareiviams g. Af
rikoj, pranešė štabo karinin 
kas. 4,300,000 laiškų karei
viams išdalinta.

Atgal į Ameriką per tą 
laikotarpį pasiųsta tik 30,- 
000 maišų laiškų, kadangi 
kareiviai neturi laiko rašy
ti laiškus.

Gen. von Arnim 
jau Britanijoje

LONDONAS, geg. 17. — 
Paskelbta, kad Tunisijoje 
suimtas .vyriausias ašies jė
gų vadaš pulk. gen. Jurgen 
von Arnim iš Gibraltaro 
lėktuvu atvežtas Britanijon.

WASHINGTON. — Vyrų 
karinės ■ konskripcijos direk
torius aaaj. gen. Hershey pa 
reiškia, kad tėvai karo tar
nybon^ bus šaukiami rugsėjo 
mėnesį. "

NEW YORK. — Iš Tokijo 
per radiją skelbiama, kad 
daugiau amerikiečių kariuo
menės išlaipinta Attu salon, 
Aleutians, ir kovos vyksta.

«KTOM SW« Off MIS MCE f
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gas. Tai tik prestižo simbo
lis. Jei - Salvadoro ir Guate- ■■ e I L” * i L 
mala mažųjų respublikų pa- U» X I9KIM9I 919K9Y0 
siuntiniai pakelti ambasado
riais, tad ir Čekoslovakijai 
reikėjo tą lygybę pripažinti.

Išėmus Luxemburgo kuni
gaikštiją, dabar višos sąjun
ginės valstybės Washingto- 
ne turi ambasadorius.

LONDONAS.— Daily Mail 
iš Amerikos paduoda žinią 
būk Washingtone svarstoma 
invazijos Europon vadu pa
skirti britą gen. H. Alexan- 
der.

Labai prakilnus bus tavo 
mokslas, jei bus paremtas 
savo paties išsižadėjimu ir 
nusižeminimu.

Civilavecchia
LONDONAS, geg. 17. — 

Berlyno radijas paskelbė, 
kad amerikiečiai lakūnai 
bombonešiais Flying Fort- 
resses praeitą penktadienį 
atakavo Civitavecchia, Ita
lijoj, už 37 mailių šiaurvaka- 
rų link nuo Romos.

Sako, 174 asmenys užmuš 
ta ir apie 300 sužeista.

Taip pat pranešta, kad 
ašies bombonešiai atakavę 
Bone uostą, Algerijoj. Anot 
Berlyno radijo, ten keliems 
laivams pataikyta bombo
mis. <

Prancūzijoj kilo reakcija prieš 
Vichy antisemitinius įstatymus

LISABONA (ONA). — minėtų įstatymų netaiko žy-
Madrido laikraščio Arriba dama, kadangi žydai ir be to 
korespondentas iš Paryžiaus jau daug kenčia nuo Prancū- 
praneša, kad Prancūzijoje zijos priešo, 
sukelta gyventojų reakcija steMtojai nurodo kad ta8
prieš Vichy vyriausybės iš
leistus antisemitinius įstaty 
mus.

Korespondentas pažymi, 
kad prancūzai pareigūnai

korespondento iš Paryžiaus 
pranešimas apie Žydus yra 
reikšmingas, nes Ispanija 
naciams yra drauginga. 8KELBKITRS DRAUGE

■T ,
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Margumynai iš 
Westville, III.

žiu apsivedė, kitan, kaip ži
nome, pasikorė. Dabar vėl.

IŠ KELIONES SU ATEITININKŲ DR-VES ŠOKĖJAIS
Niagara Falls ir New York

Pavasariu pasirodė visoje 
pilnumoje. Nors mažai buvo 
šiltų dienų, bet medžiai su- 
ąprttg°, o vaisiniai ir kito- 
k|e pražydėjo. Visas oras 
pripildytas maloniu kvapu, o 
sparnuočiai, grįžę iš šiltų 
kraštų, įvairiais balsais žino 
nių širdis džiugina ir jaus
mus kutena. Neveltui ir Ka- 
talikų Bažnyčia gegužės mė
nesį paskyrė Marijos gar
bei. Juk tai gražiausias iš . . , i k
visų mėnesių per apskritus LOS Alft}6lGS “ SK3I“

”etus byklų įmestas

Misijas ir 40 vai. atlaidus 
mūsų, Romos Katalikų, baž
nyčioje vedė kuo. Sylvius. 
pasįonistas. Oras tuo metu 
pasitaikė labai blogas: per 
tris dienas taip lijo, kad visi 
keliai buvo patvinę. Pasku
tinę atlaidų dieną buvo ir 
syetimų kunigų iš Danville. 
Procesija buvo graži. Choras 
puikiai giedojo.

VVestville gyvenęs

Iš Clevelando važiuodami 
į Philadelphia negalėjoms 
aplenkti dviejų didžiausių 
pasaulio stebuklų — Niaga
ra Falls ir New-Yorko dan
goraižių. Gegužės 4 d. iš Buf-

ka išteka į Atlanto vande
nyną. Taigi ir mūsų ežero, 
Michigan vanduo gar pasie
kia Atlantą ir golfstremo 
srove gal pasiekia net Eu
ropos krantus.

Keletą valandų grožėj o-
falo pramonės miesto pasu-į mes Niagaros vandenkričio 
kome į beveik šimtą mylių j vaizdais, jos besitaškančio

vandenkričio yra gražus par 
kas, kuriame žmonėms pasi
žiūrėti yra daug jaukių vo
veraičių, visokių paukščių. 
Tarp Niagara upės šakų yra 
gražių miškelių, parkų ir į- 
rengta sporto aikštelių. Čia 
naujavedžiai gegužės, birže
lio ir liepos mėnesiais sma
giai pagyvena po kelias sa
vaites.

Lietuvių veikimas, galima 
sakyti, visai apmiręs. Prieš 
keliolika metų, kur tik ėjai, 
visur sutikai lietuvį; kur tik 
klausei, visur girdėjai lietu
višką kalbą, dainą. Dabar 
jau kitaip. Garbė mums dar 
tiktai, kad miestelio šeimi
ninkas, arba majoras, nors 
čia augęs, bet paeina iš lie
tuviškos šaknies. Nuo 1905 
metų šio miestelio majorai 
buvo lietuviai. Westville bu
vo žinomas miestelis ne tik 
lietuvių veikimu, bet ir tuo, 
kad jo valdžia buvo lietuvių 
rankose.

Los Angeles, Calif., mies
te randasi labai daug skal- 
byklų-landrių ir visos taip 
užverstos darbu, kad sunku 
ir prieiti. Bet mažų skalbyk- 
jų veik nėra, vis didelės. Del- 
ko čia tiek daug skalbyklų? 
Mat, kraštas šiltas. Visokios 
rūšies darbininkai dėvi bal
tus, arba šviesius drabužius, 
ant kurių greit žymu bet 
koks susitepimas. Taigi, daž 
nai reikia duoti drabužis 
skalbti. Ir taip apskritą me
tą. .J . •’

Lfftkusiam prie skalbyklos 
biznio ir turinčiam tame pa- 
tyriiho lietuviui gera būtų 
dirva bizniui, nes iki šiol lie
tuvio toje bizniošąkoje ne
teko užeiti. Darbininkai akai

atstumu esantį nedidelį mie
stelį Niagara Falls, kuris y- 
ra žymus savo didžiausiu 
vandenkričiu pasaulyje. Nia
garos vandenkritis yra pa
daras daugelio didžiulių eže
rų sistemos, kurių penki yra 
didžiausi: Superior, Michi
gan, Huron, Erie ir Ontario. 
Labai keista, bet galima sa
kyti, kad tie penki ežerai 
“įteka” į Atlanto vandeny-

vandens lašų vaivorykštėmis. 
Gerokai buvome apkrapyti 
vėjo atnešamais lašais, duž- 
dančio į uolas vandens. Pla
čia vaga, per išsikišusias uo
las vanduo slenka kunkuliuo 
damas po pat kojomis ir vos 
spėji į jo srovę įsižiūrėti, jis 
prisiartina vandenkričio kra
ntą ir amžinai pražūva, kar
tu, rodos, ir tave nutrauk
damas žemyn, o kai pažvel
gi, kur tas vanduo nukrito,

Radio

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WE1NE, O.D.

DR. S. WE1NE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Flnuad., Trečiad., Peuktnd. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antimi. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.
Seštadieniate ir Sekmadieniai. 1‘aguA Sutari)

Musių dar mažai randasi, 
bet liętųviški nazaliežnjjjka^ 
jaučias taip, - lyg būtų jų 
daug nuriję. Mat apsivedė, b klose 
vtenaa W kunigus,u - Ba- J(mas
ranauckas. Jį vvipartas par-1 
si vežė iš Pittshurgh, Pa., kur 
sako, leidęs į mokslą ir prieš 
kelis metus pašventinęs į ne- ix 
zaliežininkus kunigus. Tūlą 
laiką gyveno sykiu. Bet pa
sidarė stoka duonos, tad Ba- 
ran&uckas gavo darbą Dan- 
vilėj, o sekmadieniais Wi- 
partui atgrodavo “mišias”.
Pastaruoju laiku gavo dar
bą naujam amunicijos fa
brike Newport, už 40 mai
lių nuo Westville. Viskas nie 
ko, ale pasitaikė jam įsižiū
rėti i vieną veetvilietę —
Daržininkaitę. Na, ir apsi
vedė... Dabar visai nebesiro
do pas Wlportą, kitur apsi
gyveno. Nazeliežininkai. ypa 
tingai Wipartas, labai užsi
rūstinęs, kad jo auklėtinis 
tokį šposą iškirto. Bendrai 
čionai nezaliežninkams nesi
seka: seniau vienas kunigu-

SKELBKITES “DRAUGE”

ną, neg jie yra sujungti ka-; Siuįas ima kĄną 
nalais arba upėmis. Ežemi Nįagara Fa„s mie8(0 prie
Erie ir Ontario yra sujung- Į____________ _______ ' ‘ ‘
ti Niagaros upe, ant kurios p
ir randasi Niagaros vanden
kritis. Mat pirmieji keturi 
ežerai: Superior, Michigan,
Huron ir Erie yra, daug aukš 
čiau negu Ontario ežeras, 
kuris St. Lawrence upe ir 
St. Lavvrence įlanka yra su
jungtas su Atlanto vande
nynu. Taigi sutekėjęs van
duo į pirmuosius keturis e- 
žerus ir nespėjęs iš jų iš
garuoti, tas perviršis veržia 
si Niagaros upe žemyn, kri
nta keliose vietose (šakose)

^ši^j,tųs pėdų nuo akmenuotų 
Niagaros krantų, sudaryda
mi stebėtinai gražius ir di
dingus vaizdus. Tas vanduo 
įteka į Ontario ežerą, o iš 
jo Šv. Lauryno upe ir įlan-

DAINUOS RADIO GRA- 
NADIERIAI IR T.f.

Šiandie, antradienį, 7 vai. 
vakare, iš stoties WGES bus 
transliuojama linksma, ir gra 
ži, sykiu įdomi, radio prog
rama. Dalyvauja A. Brazis, 
M. Balutis, “radio granadie- 
riai” ir kiti talentai. Visi 
šauniai išpildys programą.

Rap. XXX

Ar Skauda Kojas ?

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSIOLAN AND SURGBON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROapect 1980

Tel YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais — 11-12.

Tk* Oitekut, Surast Wsy 
VOU Cm H*ą Wu Tkk

•
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"L!!" T...............

STAMPS
Now!

laikote Darko?
Jei Ieškote darbo, pažvel 

kitę į 3-člo puslapio “Clas 
sifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairią, 
gerai apmokamų darbų!

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo

hiesuiwi
Tiktai
Pašaukit

BE JOKIOS OBLIGACIJOS
m?-- ~-'iuttrrr-~rrnr w1 ”

CICERO 4795

Platus rlpklnys 1 Mes nulup- g Visus Sprln-7audeklu Ir ma
dų jums pasi
rinkimui

IlTRIT
Kl.MANfS

Priž.lūrCklt ra
kandus k$ da
bar da turite!

slm visą se
tą Iki pat 
frGmų.

2Prrklljuoslm 
Ir suversim 
visus aujun- 
fliuua. -

gsus pnrlSlm.

4Prlpildyslm 
su naujais
vat"s
kala

vallo-

<1Alo dnlls IS 
datlinaim.

2 Dalkt 
Parlor Kelą 
P<nllrlmlm
u/ ina/ą 

kalną kaip

J39’5
Be Jokių Briedy, Jei Sumokėta Per 5 Mėn.

SĄLYGOS Talp raažos’ kaip® ' $1.25 i savaitę!
Minimalią (mokėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Metų Gvarautlja UI Konstrukciją ir AmatntkyHtės Darbą.

JOSEPH I. HAAS
2328 S. 56th Avė. (CENTRAL

AVĖ.) Cicero

UOS. F. BUDRIK 
1 Ine.,

3241 S. Halsted St
1 Tel. Calumet 7237

Didelė Krautuvė Rakan
dų, Radijų, Jewelry ir 
Rekordų. Didelis pasirin
kimas už cash ar lengvų 
išmokėjimų.

*Fricti Ineludt Mtral tos

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

Sudriko leidžiami Radio 
Programai:
’ ■ WCFL 1000 k. Sekmad. va

kare 9 valandą.,
WHFC 1450 k. Ketvirtad. 7 

vai. vakare.
------------------------------—, ■ ii.

T"

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— talkia — 

RYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kurta —■

Spėriai feno Ja
Tame!

Nebūkit mipsn- 
člotl nerangiais 
pakinkliai.. Gy
venkit lluoal nuo 
patrūkime bėdos.

— S P K C I A J. — 
lAltlrpktta ftj .kalbinių ir paduo

kite itiuins pirm 30 dienų laiko Ir
inea suteiksime jums
DYKAI — ELEKTRŲ,S VEIKIMO

1AMANKATINIMA 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentų 

NGRA ko geresnio vt

Oroator of Cuirtom Appllancra for 17 yra 
3A H. STATE, KM. 2IO, STA. 4I<* 
Daily I. A.M. ’TII B| Mnn , Frl. 'T'l » F.M.

Saturday ’TU 1. Sunrfny t ta 4.

Ala yra np*ctaU> garsinimo bandymą. Ir 
nahtia kitom lalkr.iėluom. Talpai, 
pasiūlymas nebus atkartotas.

OUICK REL’EF With NEW METHOD
U€k*« N«w Woy Bunfoą Reducer 
.Corm ond Calluses—
tmoJ'ISSi
SH0£S 25c
FOOT E-2 SHOE SHOP 

189 NO. LA ŠALIE ST.

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, CiceroI
Antradieniais, Ketvirtadiųniaia 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chlcago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet.

—r—■
P A T A R, N A j I 4d A I

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems niorglčiams. Nuo $800 
iki *10.000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimą.

JOHN O. SYKORA 
3411'S. 52nd Avė.

Pbone: CICERO 453.

Tat YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel................... VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

OR. CHARLES SEGAL *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-true luboe)

TeL MIDway 2880 Ohicago, Hl
OFISO VALANDOS:

Nuo’ 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien?

r

\VOLK STUI1IO
. IS45 Vieši 35* Street

ADVANCED PllOl GKAPIIY 

I.OU EST POSS1BLE PKK ES

E I AVĖTI E

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

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Tik viena pota aklų visam gy
venimai. Saugokite Jaa, leisdami 
ISsgss minuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina
visą aklų Įtempimą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smstana. Jr.

OPTOMEl RISTAI
1801 So. Ashland A vena. 

Kampos ll-toa
feleftmae. GAMAI. OMU,

OEUO VALAMDOSi
Kasdien a. m. iki (:l« 

Tredlad. ir šeštaA. i
UM T:W ą m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VV este r n Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALAND08:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

cukmadtaniai* pagal atiaižArima

SUPAŽINDINKITE KITUS 
R1T nTTCNR. “DRAITOTT* 

------------------------------------- 4r-
'SKAITYK1TE “DRAUGĄ’'

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 6921.
Rea.: K£Nwood 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Drangą**.

T*L OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3341 West 66th Place 

Tel. REPnbUe 7868_ ____ z
TeL CANal 0257

Ras. tel.: PROapect 6659

DR. PrZ. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6000 So. Arteaiaa Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.|$**

A IM O vnt vakare.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS 2EMOM8C2E3 Km

' HBPAI EAflNHCS

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
pai ant pareikalavimo.. ' •________
SENIAUSIA n» ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA

— 4« Metai Sekmlnge 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3286 SO. HALSTED -ST.
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Atsako į komunistų 
šmeižtus

“Vilnies’’ No. 98 pasira
šiusi “Katalikė” pripliauškė 
kvailiausių nesąmonių. Save 

-gerbiantis laikraštis nedrįs
tų tokiais “raštais” teršti 
savo skiltis, bet šiam laik- 
2 aščiui visokios nesąmonės 
yra brangiausia medžiaga.

Kalbu apie “koresponden
ciją” iš Los Angeles, Calif. 
Ji taip kvailai parašyta ir 
taip tuščiai priplepėta, kad 

pradžios mokyklos vaikas 
galėtų pasakyti, jog tai ra
šė žmogus atskiestomis sme
genimis.

Mat, kol Los Angeles, Cal., 
nebuvo lietuviškos parapi
jos, komunistams buvo pa
togi dirva veistis. Gi, kaip 

^pastangomis prelato J. Ma- 
ciejausko suorganizuota lie
tuvių kolonija, ir kai jos vei
kimas pradėjo plėstis, komu
nistai pasijuto numaskiuo ja
lui.

“Katalikė” pirmiausia puo 
la plūsti prelatą J. Macie- 

A-jauską, apšaukia jį “keršti
ninku” ir kitokiais komunis
tiškais “perlais” vien dėlto, 
kad klebonas pakritikuoja 
lietuviškus ruskelius, parsi
davėlius Maskvai.

“Katalikė” nea.be jo jai yra 
gryna komunistė, ar komu- 

^nistas, kuri ieško už save 
’ kvailesnių. Ji, gaubiasi niuo 

galvos iki kojų katalikiška 
skraiste ir mano, kad niekas 
nesupras. Tuščios pastangos. 
Dangstykis bažnyčia, “spa- 
vedne ’ ’, sakramentais, gir 
kis pildanti katalikybės pa
reigas, tačiau tuo protingų 
žmonių neįtikinsi, bažnyčias 
ir pačius katalikus savo 
šmeižtais nepažeminsi. Jei 
nesugebi kitokios kaukės su
galvoti, su šia nieko nelai
mėsi, nes per ją perdaug 
aiškiai atspindi veidmainy- 
bė. Ji sakosi nežinanti, kat- 

jj^is laikraštis teisingesnis: 
“Draugas” ar “Vilnis”. Tik
ras katalikas tokį gėdytus

Zt

ir statyti, nes jis puikiai ži- 
~ no, kuris tų laikraščių yra 

teisingas. “Draugui” rūpi
Lietuva ir lietuvių reikalai, 
o ne garbinimas komunisti-

Dominated by the tovrering tablete of the Ten Commandmenti, a 
memorial pageant it to be presented in the Chicago Stadium on May 
19 coniecrated to the two million European Jews who ha ve been 
murdered by the Nasit—a fate differing in degree būt not in Icind 
from that being tuffered by other minority groupt including the

A
A. i

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera’ mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

nės Rusijos, kurios burlio
kai, gal, ir tavo tėvą, moti
ną, brolį ar artimą išvarė 
Sibiran, kur kenčia badą, pa
žeminimą ir . smūgius nuo 
žiaurių tironų.

“Katalikei” nerūpi nei A- 
merika, kurioj turi pilną 
laisvę, puikiai pasirėdžius ir 
gardžiai pavalgiusi. Jai ne
rūpi mūsų krašto sūnūs-ka- 
reivėliai, kurie gina ją nuo 
užpuolikų ir gyvastis auko
ja karo laukuose. Ji, lyg ta 
yla iš maišo, išlenda su sa
vo Rusija ir jai, ne Ameri
kos pagalbos tekimas. Ru
sija rūpinies, o ne Amerika, 
kurioj gyvena. Blogas tas 
šuo, jei kanda ranką, kuri 
jį maitina.

Dėl skirtumo “Draugo” ir 
“Vilnies” “Katalikę” gali
ma lyginti prie to, matyda
mas vienoj vietoj r*ož|ų krū
mą, o kitoj — mėšlų krūvą 
— negalėtų atskirti, kuris 
kvepia, o kuris dvokia.

Stebėtoja

HELEN ZROKER 
(po tėvais Brencius)

Gyveno 3518 8. Parnell Avė. 
Tel. Blvd. 8439

Mirė g>eg. 17 <1., 1943 m.,
2:20 vai. , ryte, sulaukus 28 
metų amžiaus.

Gimus Chicagojd.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą, Joną, sūnų Joną, 8 mė
ty amž., motiną Ir. tėvą Pet
ronėlę Ir Dominiką Brencius, 
seserį Josephln'e Brown, švo- 
gerį Helmar, broli Aleksan
drą ir švogerką Marcella, dė
dę Pranciškų Brenčių, 4 te
tas — Elenorą Kiršienę Ir jos 
šeimą, Anelę Staslulis ir jos 
vyrą Vincentą, Domicėlę Zikls 
ir šeimą, Susaną Gricius ir 
šeimą ir daug kitų gtminių-bel 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stanley 
Mažeikos koplyčioje, adresu 
3319 S. Ijltuąnica Avė.

Laidotuvės } vyks ketvirta
dienį, geg. 20 d. iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės, sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras. Sūnus, Mo
tina, Tėvas, Sesuo, švogerls, 
Brolis, ftvogerka, Dėde, Tetos 
ir Gimines.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nas Yarda 11389—113 9.

‘'DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTI8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street
Tel. RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI «

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

★ *

: n 11

★ ★

PLATINKITE “DRAUGĄ”

O’B'R LE N
MALEVA

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
dividentų
RATA 4%

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

(Holland).

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SI AS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankatym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite 1—6

CHIOAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper’s ofisą.
. EDC.EVVATER BEACH HOTEL .

5349 Sherklan Rd. . •.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atslšaukit į Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. 66lli St.

TYPIST IR DICTAPIIONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir talkos laikuo
se west aide svarbioj karo industri
joje sales depart mente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matyklt Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. Westem MONroe 6126

MERGINOS — MOTERYS
Patyrimas nereikalinga, švarus dar
bas prie popieros produktų. Malo
nios darbo sąlygos.

PASTOVUS DARBAI
Viršlaikis po 40 valandų.

MANDELL MFG. CO.
352 W. Ohlo.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRV VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

MERGINOMS
MOTERIMS

Lengvi Dirbtuvės 'Darbai. 
Patyrimas Nereikalinga. 

Proga Įsidirbimo. 
VIRŠLAIKIS

HARI ACH MFG. CO.
1417 W. Jackson.

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
X PASTOVŪS DARBAI

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

Atsinežkit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

\VYRAMS
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo sąly- 
40 valandų į savaitę.

VYRŲ REIKIA
100% karo darbai. 57^4 valandų į 
savaitę, laikas ir pusė už suvirš 40 
valandų. Geros darbo sąlygos. Atsi- 
neškit gimimo ar pilietybės liūdiji- 
mus. Matykit Mr. Dahjąuist.

MOHR UNO-SAW CO.
126 N. Vnion Avė.

gos. Rata 75c
PROCTER & GAMBLE MFG

1232 W. North A ve.

PROFFESSIONS AND TRADES
CO.

Ką reiškia TIKRA 
- rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

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

Ne-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

$1.55 Kvoda
I.iąuid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

'>OOH O”-*(NAMU

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O*Llte maišosi su vandeniu—išdžiūsta | 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų Ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

1751 W. 47th Street

Priežodžiai
Kur yra meilė ir ištikimy

bė, ten susituokusieji ramiai 
gėrisi namų gyvenimu ir 
džiaugsmais. (K. žiburys).

Kaip gamta kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, na 
stojasi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Rnomu- 
va”).

Jei kelias į Dievą tikras 
— siela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

VYRAI
18 — 55

Mums Reikia 200 Vyru
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, ’aivynui 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
MTLLING MACHINE 

1 BORING MILL
Vertical ir Horizontai 

GEAR CUTTING MACHS 
* GRINDERS

* > Intemal ir Extemal

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

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

Door 5. House 3.
13TH & CLARK STS.

PATYRUSIŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ REIKIA

Prie Darbų Dabar, 
Kurių Užteks 

Perdėm Ir Po Karo
Mums reikia dabar Macbine Opera
torių, Engine ir Turret Lathes, Au
tomatic ir Hand 8crew Machines, 
Profilers ir Drill Press Operatorių. 
48 vai. darbo savaitėje.

MOTIOGRAPH
4431 W. LAKE ST.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ REIKIA
Dvejų; 100% karo darbai; 4 8 vai.’ į 
savaitę, laikas ir pusė už suvirš 40 
valandų. Geros darbo sąlygos. Atsi- 
neškit gimimo ,ar pilietybės liūdiji- 
mus. Matykit Mr. Dahląulst.

MOHR LINO-SAW CO.
126 N. Vidun Avė.

SVARBIOJ PRAMONĖJ 
Nepatyrusio; Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Loaders Ir Line 
Operatorės. Aukšta, minimum mo
kestis su gera proga įsidirbimo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

63rd St. A Archer Avo. Argo, BĮ. 
Tel.: Summlt 800, Eit. 271.

REIKIA

MOTERŲ
Nuo 18 iki 45 Metų 
DIENĄ IR NAKTĮ 

DARBAMS

INSPEKTORIŲ
MAŠINŲ

OPERATORIŲ
PAKUOTOJŲ

io«%
KARO DARBAI 

Būkite

KOMANDORKOS
NAMINIAM FRONTE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

STEWART DIE 
; CASTING
4535 W. FULLERTON

VYRAI ift MOTERYS

V y r u
V y r ii 

Vyru 17 iki 50
IR '

Mergini! 18 iki 35
SVARBIAI PRAMONEI

Reikia prie išsiuntimo dėžių dėl 
Defense produktų. Už viršlaikį 
mokama laikas ir pusė.
Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
Patyrimas nereikalinga.

Gera Transportacija

2425 S. ROCKWELL ST.

IŠDIRBĖJAI DIESEL ■< ELECERIC 
STREAMTJNERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRITRIFS VYRI S IR 
MOTI'.RIS KAIPO MASINU OPE
RATORIAIS. REIKIA TCOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ; .

Paprastu Darbininkų 
Mach. Pagelbininkiį 

Mach. Operatorių
100% KARO DARBAI 

- 840 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- 
portacljos ofisas pagelbės išrišti 
jūsų transportacijos problemas.

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

• LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS CORP

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginų
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.

HELP WANTED — MOTERYS• ■ ■ ■
SODA FOUNTAIN MERGINA 

Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

Drug Store 
5849 Sherldan Rd,

MOTERŲ
Reikia rašalo (Ink) dirbtuvėje. Pa
tyrimas nereikalinga. 50c į valandą.

FUCHS & LANG MFG. CO.
■ 120 W. Illinois St.__________

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia 

Tuo jaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

x PROGA ĮSIDIRBIMO 
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS
8825 W. LAKE ST.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikia

» ERIE RAILROAD
14th ir Clark Sts.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
1356 W. T«ke St. ar 

4820 S. Campbell.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS

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

2334 So. Gakley Avė.. Gtileago

VYRU', V >
4148 Archer Avė.

Kampas Richmond

Laiayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

.4h’

Phone CANAL 4178

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

Receiving ir Warehouse departa
mentuose reikalauja seniai įsteig
ta kompanija kurios normalūs 
produktai dabar yra vartojama 
dėl

PERGALES
Atslšaukit dabar jei nedirbate 
pilną laiką prie karo darbų.
METAL & THERMIT CORP. 

415 E. ISlst Street 
East Cldcago, Ind.

MERGINOS
18 Metų ir SuvirS

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

NATIONAL BISCUIJ CO. 
1018 Waahliwton Blvd.

PLATINKITE “DRAUGĄ” PIRKITE KARO BONUS!
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DRAUGAS
THE LITHVANIAN DAILY FRIEND 

OS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publlshed Daily, excepi Sundays .

A mehnber of the Catholic Press Asaoclation
Subarrlptions: One Year ■— $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą,

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus patnisymamc, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Išdavikų šėlimas
Lietuvių bolševikų šlamštas “Laisvė” 115 Nr. įdėjo 

anglų kalba parašytą straipsnį, kurį vadina editorialu 
ir atviru laišku Valstybės Sekretoriui Cordell Hull ir 
USA kongreso nariams.

Laiško arba “editoriialo” tikslas aiškus; 1) apšmeiž
ti Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės likusius parei
gūnus; 2) diskredituoti U. S. vyriausybės akyse visas 
lietuvių organizacijas ir veikėjus, dirbančius dėl lais
vos ir nepriklausomos Lietuvos atstatymo; 3) mėginti 
įtikinti Jungtinių Valstybių vyriausybę, kad Lietuvos 
žmonės 1940 m. vasarą “apsisprendė” prisijungti prie 
Sovietų Rusijos.

Mes nemanome atsakinėti į bolševikų laikraščio me
lagystes!, neis jos velk, kasdien yra kartojamos lietuvių 
kalba rašomuose straipsniuose. Bet kai jie pradeda tuos 
melus ir šmeižtus kartoti anglų kalba su tuo tikslu, kad 
tiesioginiai Lietuvos laisvei ir nepriklausomybei pa
kenkti, jokiu būdu nebegalima tylėti. Neturėtų tylėti 
nė mūsų patriotiškoji visuomenė. »

Tuščias ir negarbingas yra dalykas polemizuoti su 
išdavikiškų laikraščių (“Laisvės” ir “Vilnies”) redak
toriais. Jie su tokiu įnirtimu dirba prieš Lietuvą ir jos 
nepriklausomybės atstatymo reikalus, kad nebesiskaito 
su jokiu padorumuf, nesiskaito nei su priemonėmis nei 
su žodžiais.

Kitokiu momentu mes gal ir galėtume per pirštus 
žiūrėti į šitokius bolševikų elgesius, bet dabartiniu lai
ku reikią kitaip pasielgti. Reikia parodyti lietuvių vi
suomenei, kokius niekšiškus darbus jie dirba. Reikia 
parodyti ir kitataučiams, kad lietuviai bolševikai yra 
pikti priešai lietuvių tautos viduje, kad jie yra lietu
viškieji penktkolonistai. Kai tauta veda žūtbūtinę kovą 
su išoriniais savo priešais, vidujiniai priešai, nors jie 
būtų ir menkiausi, yra pavojingi. Mes turime juos pa
žinti, akylai jų žingsnius sekti, nes jie sprogdina lie
tuvių tautos pozicijas iš vidaus.

Šie^LJetuvoa vidaus priešai padeda išoriniams Lie

tuvos priešams Vokietijos naciams, kurie dabar mūsų 
brolius persekioja ir apiplėšia. Kadangi • Sovietų Rusija 
atvirai stato reikalavimus Lietuvą pasiglemžti ir lie
tuviškieji bolševikai tą reikalavimą visomis keturiomis 
remia, todėl jie yra aiškūs, atviri laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos priešai, bu kuriais turime kovoti ne
mažiau, kaip ir su naciais ar su kitais lietuvių neprie-

Ką rašo Lietuvos slaptieji laikraščiai
LKFSB žiniomis, užsienį pasiekė keletas egzemplio

rių Lietuvoje leidžiamų? slaptų laikraščių, kovojančių 
prieš nacių okupaciją, už nepriklausomą Lietuvą. Mes 
suprantame su kokia didele gyvybės rizika tie slaptieji 
laikraščiai leidžiami ir su dideliu dėmesiu gaudome 
kiekvieną žodį juose parašytą. Iš Londono mums per
duoda keletą ištraukų iš tų slaptųjų laikraščių Lietu
voje. Taip “Nepriklausoma Lietuva” šitaip nusako slap
to lietuvių veikimo siekimus: “Mes savo veiklą pagrį- 
simc dviem paprastom tiesom: kai sprendžiame bend
ruosius reikalus, laikyeimės dėsnio, kurs sako, kad visų 
pirma reikia žiūrėti viso kolektyvo, o ne jo dalies, in
teresų, ir kai brėžiame ateities gaires, žvelkirfie gyve
nimo tikrovei" tiesiai į akis... Kas yra tas kolektyvas, 
kuriam reikia pašvęsti ir paaukoti visi interesai? Tas 
kolektyvas yra lietuvių tauta, yra Lietuva. O Lietuva 
yra visos mūsų kartos, visi tie, kurie ne tiktai dabar 
čia gyvena, bet visi tie, kurie su mumis gyvens, dirbs, 
kovos ir mirs. Lietuva yra visos mūsų kartos, visi tie, 
kurie Lietuvą kūrė, kėlė, savo prakaitu ir krauju mai
tino. Lietuva yra Mindaugas, ir Gediminas, Kęstutis ir

Vytautas, Lietuva yna Basanavičius ir Kudirka, Mairo
nis ir Vaižgantas, Šleževičius ir Kairys, Voldemaras ir 
Bistras, Višinskis ir Dielininkaitis, Stulginskis ir Gri
nius. Lietuva yra tie, kuriuos okupantai išvežė ar veža, 
kuriuos sušaudė ar šaudo, kuriuos pikti skundikai, tau
tos atmatos įskundė, ar dar įskųs. Visi tie lietuviai yra 
brangūs Lietuvai. Karščiausias visų mūsų noras — 
Nepriklausoma Lietuva. Ji reikalauja iš mūsų vienybės, 
pasiryžimo, veiksmingumo ir pasiaukojimo. Reikia ge
rai žinoti, kad noras dar nieko nereiškia, jeigu jis nėra 
paremtas stipria ir vieninga pajėga^ kurios pagalba no
rus galima įvykdyti. Jėga gi reikia suorganizuoti. Da
bartis lietuvius verčia taip organizuotis, kaip organi
zuojasi visos pavergtos tautos. Organizuotis gi reikia 
todėl, kad niekas mums nieko neduos, jeigu mes patys 
savo jėgomis neiškovosime. Karo galo suirutė, kuri jau 
artėja, tegali palengvinti mūsų kovos sąlygas, bet ne 
daugiau. Kiek mes būsime organizuoti ir pajėgūs, tiek 
laimėsime ir tiek turėsime. Dėl to daroma išvada, kad 
reikia visiems pasilikti savo krašte ir, dėti pastangas 
išsaugoti lietuvius Lietuvoje. Kiekviena okupacija Lie
tuvai yra lygios vertęs, nes kiekviena jų siekia išnai
kinti mūsų tautą, kuri ir taip yra maža. Tokia ar kito
kia okupacija entuziazmuotis gali tiktai Palecki&i ir 
Kubiliūnai, bet ne sąmoningi Lietuvos sūnūs.”

Šie slaptojo Lietuvos laikraščio žodžiai uždega kiek
vieną lietuvį. Anglijos lietuviai juo® paskaitę rašo: “Tie 
iš mūsų, kurie kartais paabejoja, ar verta paaukoti ke
letą šilingų tautos reikalams turėtų iš gėdos rausti, 
girdėdami apie jų brolių aukas Lietuvoje. Jiems ten 
Lietuvoje trūksta ir maisto, ir kitokių gyvenimo reik? 
menų ir juos spaudžia šimtai kitokių bėdų ir rūpesčių, 
tačiau tie sunkumai nepalaužia jų valios ir tik retas iŠ 
jų paabejoja ateitimi, ar parsiduoda atėjūnams. Tačiau 
plačiosios lietuvių masės veda nepaliaujamą kovą už 
brangius tautos idealus”.

SPAUDOS APŽVALGA
i-*? nuims

WABASH UPES P OTVYNIS FARMOSE

"Draugas” Acme pboto

Farmeriams vėlyvas pavasaris kelia nesm agumų, o čia vėl pakilęs vanduo išplovė far^ 
mose pasėtus javus, vidurvakarių valstybės e. Netoli Indianapolis, Ind., policija pasiruo
šė kai kuriuos gyventojus išgabenti. Big Eagle Creek patvinimas pavojingai priartė
jo prie New York Central geležinkelio tilto (viršuje).

Pastarųjų įvykių apžvalga
Rašo ELMER DAVIS, 

Direktorius, Office of War Information

Užstoja Baltijo kraštus
Daugelyje laikraščių gegužės pradžioje prabilo stip

rus, galingas balsas. Prašneko generolas David Prescott 
Biarrows, buvęs Kalifornijos universiteto prezidentas. 
Jis turiningai ir įtakingai pasisakė už lietuvių, latvių 
ir estų teises į laisvą, nepriklausomą gyvenimą.

Gen. prof. Barrows visoje eilėje laikraščių savo pasau
linės apžvalgos straipsnyje patiekė daug faktų, kuriais 
sugriauna Maskvos begėdiškus siekimus mažoms tau
toms pagrobti, nurodo Sovietų iškilmingas sutartis, ku
riomis Lietuva, Latvija ir Estija buvo pripažintos ne
priklausomomis valstybėmis.

Gen. Barrows savo straipsnį apie Lietuvą ir joa sese
riškas respublikas baigia šiais žodžiais:

“Jei šis karas, ši pergalė, kurios tikimės pasiekti, ne
gali apsaugoti tokių mažų tautų nuo išplėšimo joms ne
priklausomybės, kurių teisės patvirtintos sutartimis, 
tai keno teises bus įsteigtus po pergalės?

Dėl Kerenskio pareiškimo

“Garsas” rašo:

“Buvęs Rusijos premjeras Kerenskis irgi stovi už 
Baltijos kraštų ir rytinės Lenkijos teritorijų atidavi
mą Rusijai. Esą, galinga Rusija bus garantija pasto
vios taikos Europoje. Kitaip sakant, Rusija po seno
vei ės kitas tautas ir bus patikrinta taika. Nuvertus 
carą Kerenskis buvo provizorinės vyriausybės galva. 
Įsigalėjus bolševikams jis išdūmė užsienin, o dabar 
gyvena demokratinėje Amerikoje. Deja, Kerenskis 
vartoja tą patį argumentą, kaip ir bolševikų diplo
matai.- Esą, Baltijos kraštai ir rytinės Lenkijos teri
torijos buvo inkorporuotos Rusijon dar prieš Atlanto 
Čarterio atsiradimą, kurį pasirašiusi ir Sov. Rusija. 
Dėlto, esą, nebūtų nusikaltimo Atlanto Čarterio dės
niams, jei Baltijos kraštai ir Lenkijos teritorijos bū
tų prijungtos prie Rusijos. Ta pačia logika einant, 
Prancūzija, Čekoslovakija, Norvegija, Belgija, Olandi
ja ir Danija irgi neturėtų laukti iš Atlanto čarterio 
sau jokios vilties, nes ir jos buvo pavergtos prieš jo 
atsiradimą.’*

Po jungtinių tautų pergalės Tunisljoj žymiai pagy
vėjo karo veiksmai visuose frontuose. Iš lėktuvų bom
barduojama Vokietija, Italija ir nacių okupuotieji kraš
tai, Pacifiko salose amerikiečiai pereina j stipresnę 
ofensyvą. Iš to galima numanyti, kad rengiamasi ne 
tik prie invazijos kontinentalinčn Europon, bet bus pra
dėta stipresnė ofensyvą ir prieš japonus.

Gegužės mėn. 24 d. sueina 400 metų nuo garsiojo 
astronomo Kopermko įNicUolas ęoperoįcųs) mirties.

Bizerte ir Tunis

Mes žengiame pirmyn. Bi
zerte ir Tunis vienoj dienoj 
— tdi žinios ašies propagan
distams, kurie praeitą žie
mą mums sakė, kad tie, ku
rie paims Tuųisizją, valdys 
Viduržemių jūrą. Tai puikios 
pefįpalės. ’Si visa operacija 
yra bendros pastangos britų,
prancūzų ir amerikiečių.....
spaudimas visuose punktuo
se tuomi pačiu laiku taip, 
kad priešas visur negalėjo 
atsilaikyti. Vienas arba ki
tas frontas vis buvo pra
muštas. Mes visi galime di
džiuotis, kad šį sykį Ame
rikos Antras Korpusas davė 
lemiantį smūgį. Vokiečių po
zicijos vakarų kalnuose bu
vo labai stiprios ir korespon
dentai fronte sako, kad tie 
vyrai, kurie paėmė tuos kal
nus prieš labai stiprią opo
ziciją, įrodė, jog jie vertingi 
ainiai tų vyrų, kurie kovojo 
abiejose pusėse Gettysburg 
ir Chickamauga.

Submarinų karas
»

Su nepasisekimaią Afriko
je, vokiečiai vis kalba apie 
jų submarinų pasisekimus. 
Neseniai, japonų submarinai, 
kurie iki šiol nelabai atsi
žymėjo, nuskandino kelis lai 
vus rytų Australijos pakraš
tyje. Bet atrodo tai galimas 
dalykas, kad praeitoj savai
tėje priešas nustojo daugiau, 
negu mes. Amerikos subma
rinai, kurie veikia nuo So- 
lomonų ligi Japonijos pa
kraščio, naikina japonų pre
kybinį laivyną. Italai nusto
jo daug prekinių laivų Vi
duržemių jūroje kada jie 
siuntė reikmenis į Afriką ir 
dabar, kada stengėsi kiek 
nors jas išgelbėti.

Ba^mdžio mėnesis buvo 
nepalyginamai geresnis 
mums, nes pralaimėjimai šie 
kė tiktai pusę kovo mėne
sio. Mes negtalime tikėtis, 
kad kiekvienas mėnesis bus 
geresnis. Oras darosi tinka
mesnis sub marinų veiks
mams ir mes negalėsime pri
statyti užtektinai eskorto 
laivų iki vasaros pabaigos. 
Bet visgi didžiuma mūsų 
prekių pasiekia užjūrį, ir jau 
seniai tiek daug reikmenų

/ —

pasiekė Angliją iš šios pu
sės, negu praeitą savaitę.

Sumažinimai kainų

Kainų administr. Prentiss 
Brown įsakė numušti per 10 
mioš. krautuvėse kainas ant 
jautienos, veršienos, kiaulie-. 
nos ir avienos; kavos ir svie
sto, pradedant birželio 1 d. 
Šis numušimas yra žemiau 
‘ ‘cash price” lubų mėsos, ku
rie bus paskelbti prieš bir
želio 1 d. Tie žmonės, kurie 
daro pragyvenimą parduo
dami arba gamindami šį 
maistą, turi padaryti pelno. 
Taigi ką vartotojas nepri
mokės, valdžios subsidijos 
papildys.

Šios subsidijos bus moka
mos tiems, kurie preservuo-

ja maistą (processors) ir pa
sekmė to bus — žemesnės 
kainos mėsos. Vartotojas ne 
gali perdaug mokėti už mais 
tą, bet tie, kurie yra mais
to pramonėj, nuo ūkio iki 
mėsos krautuvių, turi pada
ryti pelno. Taigi, krautuvėse 
kainos bus numuktos, bet 
kad padėti gamintojams 
(producers) ir išdalintojams 
(distributors) pragyventi, 
valdžia subsidijomis^. papil i

ys trūkumą. »-• ■••■r •
Infliacija reiškia, kad žmo 

nes turi daugiau pinigų, bet 
nėra užtektinai prekių. Tuo
met kainos kyla. šis Browno 
įsakymas yra aiškus žings
nis prieš infliaciją — “lai- | 
kyti liniją” ir padėti visieufe 

vartotojams,, o nr pramušti 
joje skylę kelių naudai. Šis 
žygis, jeigu bus sėkmingas, 
gali tapti tokiu svarbiu per
galės faktorium, kaip paė
mimas Tunis ir Bizerte.

A

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies L 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLUORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

' STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirbt 

PU N AI t* musų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

OVARANTUOJAMAS 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 aptrauk imu i materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516
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Bvnco psrty" 

pramoga pavyko

Brighton Park. — Praei
tą sekmadienį, gegužės 16 
d., M. Navickienės name, į- 
vyko Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 35 skyriaus “bun- 
co party” pramoga, į kurią 
susirinko gražus būrelis žai
dėjų ir gražiai praleido po
ros valandų laiką, ir tuo pa
čiu atliko gražų labdaringą 
darbą. Ištikrųjų, Navickų na
mai jau daug panašių pra
mogų turėjo ir kiekvieną 
kartą pasižymėjo gražiomis 
sėkmėmis. Taip ir šį kartą 
įvyko. Susirinkusiųjų tarpe 
matėsi ir svečių iš kitų ko
lonijų.

Pati namų šeimininkė su 
dukterimis susirinkusius gra 
žiai priėmė, pavaišino ir de

glų kalbos išverkė dramos 
grupės vedėja Viktutė Pasi
skevičius. Tai juokinga ap
žvalga dabartinių jaunave
džių gyvenime. Roles gerai 
atliko Viktutė Pasiskevičius, 
Teofilė Vilimas ir Pranciška 
Urnežus.

Sodaliečių choras, kurį ve
da Valeria, Krauchunas pa
pildė gražius įspūdžius. Jo 
dainos buvo gražesnės negu 
kitaip sykiais. Gertrūda Gai
žauskas, Florencija Poška ir 
Dale Vaikutis sudarė treju
kę ir linksmai muzikališkai 
paklausė: “Ar aš tau, sese, 
nesakiau?” Solistė Florenci
ja Poška taipgi padainavo 
dvi dainas.

Programą baigė Elenos 
Jucius išversta ‘‘ pantomine ”, 
pagerbiant motinėles. Irena 
Pakeltis, gražiai atliko mo
tinos rolę; o Emily Paukštis

tarpe, bet parapijos su jos 
klebonu veikime. Jų pasidar
bavimas Motinų Dienoje, be 
abejonės, dangaus knygoje 
yra pažymėtas auksine žvaig 
ždele. DAV

Pagerbė motinas

Town of Lake. — Gegu
žės 8 d. šv. Vardo draugija 
pagerbė motinas. Rytą su 
savo motinomis, žmonomis ir 
sesutėmis pasipuošę gėlėmis 
“in corpore” ėjo prie šv. 
Komunijos. Kleb. kun. A. 
Linkus pasakė t a i progai 
reikšmingą pamokslą.

Po visam susirinko į pa
rapijos svetainę pusryčiams, 
kuriuos pagamino Angelą 
Kilmitzs ir M. Juškienė. Pus
ryčiai buvo ne tik motinų,

bet naujo kunigo V. Miko- 
laičio pagerbimui.

Po pusryčių dv. vadas kun. 
S. Adominas ir klebonas pa
sakė kalbas apie motinas ir 
jas sveikino, ypač kareivių 
motinas.

Kun. S. Adominas persikai 
tė padėkos laišką nuo kun. 
V. Mikolaičio, kuris dėkojo 
draugijai už surengtą vaka
rą ir gausią auką primicijos 
puotoj. Sveikino visas mo
tinėles ir narius apgailes
taudamas. kad negalėjo bū
ti sykiu. Šv. Vardo draugi
ja taipgi dėkojo kun. V. Mi- 
kolaičiui už vaišes, pusry
čius, o jo sesutei Angelai 
Kilmitzs už pagaminimą, 
taipgi Mary Juškienei ir J. 
Holman už pagelbėjimą.

Palaidojus a. a. Oną 

Deveikienę

Cicero. — Po ilgos ir skau 
džios ligos, geg. 10 d. mirė 
Ona Deveikienė.

Rašančiai šiuos žodžius 
velionę teko pažinti per dau
gelį metų. Sykiu veikėme M. 
Są-gos 2-troje kp., kur dar 
Kazlauskaitė, o paskui De
veikienė būdama priklausė ir 
jai darbavosi. Susidarius kp. 
nepalanki diktatūra ir šiaip 
narių kiršinimas, jautrūs 
Deveikienės nervai negalėjo 
pakelti — paliko są-gą gai- 
lėdamosi, nes ją mylėjo. Ir 
išstojus pasiliko organizaci
jai prielanki, nes joj išbuvo 
virš dešimts metų.

Gerbiau ją, kaipo rūpes
tingą šeimos motiną, išmin
tingą ir susipratusią katali
kę moterį. Ir, štai, geg. 13 
d. — laidotuvių diena. Ly
dėjo ilgiausia eilė. automo
bilių. Pamokslai bažnyčioje 
ir kapinėse. Daugybė liūdin
čių žmonių, nes visi ją ger
bė ir mylėjo, o šeima per
gyveno didžiausį gailestį. A- 
bu sūnūs kareivių uniformo
se, dvi dukterys, kurių vy
resnioji Florencija nebeišlai
kė valandą, kada mamytę 
leido į amžinąją poilsio vie
tą: alpo iš širdgėlos.

K. Deveikis ciceriečiams 
plačiai žinomas, nes priklau
so prie daugelio draugijų ir 
visur užima ar pirm. ar rašt.

vietas, taipgi bendradarbiau
ja laikraščiams aprašinėda
mas kolonijos veikimą.

Tegul gerasis Dievas su
teikia liūdinčiai šeimai stip
rybės ir suraminimo, o a. a. 
Onai Deveikienei amžiną at
ilsį- A. S.

Asthma Hucus
loosened First Day
For Thouscpnds of Sufferers

Ohoklnr, muplnt, wheeilng (putu a* 
Broncbial Asfhma ruln slvep and energy. Ia-

f redienta In the preacrlptipn M.ndaco qulok- 
y clrculate through the blood and common-

—money b ach un

kojo už visokeriopą paramą. _ dųktS8. Įvairias „nuįnoe
Bet už vis didžiausiai ir nuo
širdžiausia padėka priklau
so M. Navickienei, kuri kaip 
visuomet, taip ir šį kartą 
užleido savo namus šiai pra
mogai; taip pat ačiū visoms 
rengėjoms, darbininkėms, ti- 
kietų platintojoms ir auko
tojoms. x Buvęs

Sodalietės gražiai 

pasirodė >
Brighton Park. —• ’‘Tik 

paminėjau sodalietėms, kad 
programą reikia suruošti ir 
atsakomybė jų rankose”. Tai 
žodžiai kun. J. Stankevičiaus 
ištarti parapijos vakarienė
je, sekmadienį, geg. 9 d. Ir 
dar kokią programą sodalie- 
tės suruošė! Tikrai, visi ste
bėjosi. Daugelis net pasakė, 
kad seniai matė tokį įdomų 
vaidinimą.

Sodalietėms buvo nedaug 
laiko prisiruošti prię prog
ramos. Bet vienybėje viskas 
galima. Jų pastangos nenu
ėjo veltui.

Pirmiausiai atvaidinta vie 
no akto komedija, “Lygus 
išmainymas”, kurią ii an-

4

gyvenimo apžvalgas išpildė 
Bernadetta Paukštis, Antoi- 
netta Žylius, Oswelda Kale
lis ir Elena Chapas. Eleano- 
ra Kisielius sužavėjo klau
sytojus kalba, Panelės šven
čiausios rolėj, o Dale Vaiku
tis gražiu skaitymu apie sce
nos veikimą.

Kad programa pasisektų, 
ypatingai daug veikė pirm.' 
Elena Jucius *ir ’jos' pagelbį- 
ninkės: Elena1 Chdpas. Net

^Mą Wpo|»erw?o’’ 
ii perdirbo.

Sodalietės šiuo vakaru pa
rodė, kad kur vienybė, ten 
ir galybė — ne tik jų pačių

didelis išpardavimas musų 
MILŽINIŠKO STAHO MUZISA- 

LINIV INSTRUMENTU 

PASINAUDORIT PROGA DABA.R 
KOL DAR JiEUfPARnUOTI.

TUBOSL C LAKINĖTAI, TROM
BONAI, SAXAPMONES, flutes 
su ••«««" — 386.80, 337.53,
143.00 iy |76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NisKi mandolinai, banjos, 
SMUIKOS, TEMOK BANJCb — 
36.50, 38.60, $12.60 iki 336.00.
STRItJNINIAI BASAI — 360.00, 
3126.00 Ir 3160.C0. 'BASO UA. 
DENGALA8 — 312 00. SMIOE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — 31.60. 38 00. 36.00, 310.00 
ir 316-00. Striūnos dėl visų vlrf- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS — 318 60, 338.60, 
336.00 Ir 350.00. PEDALS. HI- 
BOTS, CTMBOLfe, l r BRUM 
HEADS pataisomi jums palau- 
ktanU ' . MOUTH PIECE visiems 
brass , ir “reed’* lnst^umentama 
pritaikomi,. Jfleų, lipom*.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatynpas Visų dalių darinė
tame. TrlObems. Sarapbones ir 
taipgi Smuikoms ir Gultarams.

GOLDSTEIN’8 MŪŠIO SHOP 
014 Maxwell SU, Chicago

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS '

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Canal 8887
J. KAZANAUSKA8 

Sekretorius —

fTIAPGUTkr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NĖRA L HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Neuiimeskit senų, sugedusių Budelninkų, Jų negalima, atstatyti, net 
daugiau jų nedirbama. Juos galimai pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Bea, LUtie Ben ir kiti budelnikal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repregentative.

SHOWROOMS IN 
MEKCHAND1ME MART
Per appoiatuieut call —■ 

REPUBLIC 6051

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktf

SOUTH HERKTTAflE AVENUE

Tek YARDS 1741-1742
4322-34 BOITTH CALIFORNIĄ AVENUE 

TeL IAFayeMe mv\
RAI'IO PROGRAMAS — 8:00 vai. Ptrraad ir ketvirtai vak. 

U stoties WGES (1890). su Povilu Saltimieru.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordaa—

81 Firma Virš 50 Metą
Tos Pačios Šeimos

RankoseI
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PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PART1CULAR People PREFER Paehankis Produettens. 

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Priees 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINOS

‘ KREIPKITĖS PRIE -

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

oSooS

NULIŪDIMOXj^VALANDOJE

Kreipkitės Į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
7 Telefonas Grovehill 0142

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JC8Ų VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO>* LYGIOS TEMPERATCROS I

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

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
t&i visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, wallpaper, pleis- 
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viskų ųpdengių. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

> Dėl Insulacijos, Pliunbing ir Hcating, Taisymo ar Reikmenų, Mityk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comer 55(li and State Strcets / '

VIŠI TELEFONAI .................................... ATLANTIC 4290

-R—

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

gi
‘i 1 Mes Tarime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

D&lyset

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WI»T 28rd PLACE
SKYRIUS: 42 E. 1081 h ST. 
10756 S. MIČHIOAN AVĖ.

Phene CANAL 2515 

Tel. PULLMAN 1376

L BUKAUSKAS
10821 80. mcmaAN AVĖ. Phon. FOLLMAN 8881

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA A VENCĮ , Phane YARDS 4908

J. UULEVICIUS 1
4348 SO. CAIJFORNIA A VE. Ph«M LAFAYETTE Uj}3

P. J. RIDIKAS
33M SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TBER

Telephone YARDS 1419

IĮ ZO1P
1046 WEST 40th STREET phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8316 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pliene* YARDS 1138-39
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'I Am An American Day" suskambėjo 
ietuviškos dainos balsai

IŠGELBĖJO BUL VES NUO POTVYNIO
*.... ............. -...... -....
M t

r? ■■!į: :< . <?iį£įiįL-

Chicagoje pereitas sek
madienis buvo nepaprastas 
ir didingas, nes buvo šven
čiama “Į Am An American” 
diena. Patriotinės iškilmės 
įvyko Soldiers Field stadio- 
Tię, kur buvo daugiau kaip 
3.00,000 asmenų. Iškilmių 
metu įspūdingą maldą su
kalbėjo Chiacgob arkivysku- 
pas Samuel A. Stritch. Jis 
maldavo Viešpaties) kad A- 
nįerika laimėtų šį karą ir 
Įvyktų teisinga taika,. Arki
vyskupas meldės už Ameri
kos vyriausiąjį ginkluotų jė
gų vadą, kariuomenės va
dus, kareivius, marinus, 
itąvy ir lakūnus ir kitus as- 
Snenis. Didelio Bažnyčios vy- 
$ buvo nepaprasta malda.

“I Am An American” die-
; f

noje gražiai skambėjo lietu- 
yiška daina, Soldiers Field 
(Stadione. Iškilmių progra
moje pasirodė Sasnausko

vyrų choras, vadovaujamas 
muziko Pociaus.

“I Am An American” die
nos iškilmėms vadovavo 
Chicago Herald-American ir 
Illinois karo tonų platinimo 
štabas.

Chicaga sekmadienį paro
dė gilų patriotizmą ir šau
niai paminėjo sąjungininkų 
laimėjimus š. Afrikoje.

Taveraan paleista 
kulka, žuvo jauna

peš-

■ ' “Draugas" Acme photo

Fermeris T. R. Gregory tuojau išėjo į lau ką išvaryti vagą, kad nukreipus potvynio 
vandenį kita kryptimi, kaį vanduo veržės aplink Jenks, Okla. Tokiu būdu ūkininkas 
išgelbėjo savo pasodintas bulves.

Žuvo chicagietis 
pilotas

i

\ Columbus, O. — Netoli 
Bhreveport, La., pereitą sek
madienį sudužo lėktuvas. 
Devyni vyrai žuvo, jų tarpe 
žuvo capt. J. R. Heckman, 
Bhicagietis, Flying Fortress 
instruktorius ir pilotas.

Siautė audra

Pereito sekmadienio va
kare, Grace’s Tavern, 2001 
South Canalport avė,, kas 
tai pro langą paleido kulką 
Ir nuo kulkos žuvo Nell 
NaUss, 26 metų amžiaus, 
dviejų mažų vaikų motina.
Taverne sėdėjo Mrs. Nauss, 

jos vyras Harold, 30 metų 
amžiaus; jos sesuo, Mrs. 
Frank Badus; Frank Wa- 
neyko, 32 m., Daniel Hodel.

Harold Nauss kalbėjo te
lefonu, Wareyko nuėjo prie 
baro susutikti su draugu, o 
prie lango nuošalioje taver- 
no sėdynėje paliko Mrs. 
Nauss, Mrs. Badus ir Hodel. 
Staiga kulka palietė Mrs. 
Nauss. Kulka pateko į kak
lą ir perkirto didžiąją gys
lą, ji tuojau krito negyva.

priešas sutorpedavo

Fort Riley, Kans. — Ęe- 
reitą sekmadienį čia siautė 
audra (tornado). Yra su
žeistų. Kai kurie kariuome
nės stovyklos pastatai su
griauti, o kiti sužaloti. Aud
ra sukėlė daugiau kaip 
$225,000 nuostolių.

Paragink 
mus, tod 
“Draugą”.

savo pažįsta
me užsisakytų

Remkite visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau-

,, ■' ■ ■ ' . • 1ge”.

Miami, Fla. — Balandžio 
pabaigoje priešo submari- 
nas sutorpedavo prekinį lai
vą. Devyniasdešimt penki 
vyrai iš sutorpeduoto laivo 

’sėdo į valteles ar rafts. Ge
gužės 13 dieną gauta žinių, 
jog dėka keturių navy pat
rankos įgulos narių buvo iš
gelbėta 95 vyrai. Keturi vy
rai ant “life jackets” turėjo 
šviesas, minimos šviesos at
nešė nuskandinto laivo vy
rams išsigelbėjimą.

Po keletos valandų, kai 
laivas nugrimzdo į dugną, 
pasigirdo lėktuvo ūžesys, 
tai buvo atsakymas į pagel
tos šauksmą, kurį pasiuntė 
radijo operatorius. Kai tik 
pasigirdo lėktuvo urzgimas, 
tuojau leitenantas tarė: 
“vyrai, užžibinkite šviesas 
ant savo “life jackets”. Tai 
--------------------------- -H44-
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buvo maži raudoni šviesos; 
ženklai, kurie nurodė viętą< 
kur randasi nuskandinto 
laivo vyrai. Patrankų įgulos 
leitenantas vadinasi Frank- 
lin Miner, iš Indianapolis, 
Ind., kuris davė įsakymą už
žibinti šviesas. Anksti rytą, 
po 12 valandų plūduriavimo 
gelbėjimosi valtėse jūroje, 
sutorpeduoto laivo vyrai bu
vo paimti ir nugabenti į 
Puerto Rico.

Gera praktika
Tūkstančiai chicagiečių, 

kurie gyvena viešbučiuose, 
pereitą sekmadienį, turėjo 
patys pasitaisyti savo lovas 
ir sutvarkyti kambarius,

Tarnaičių stoka palietė 
160 viešbučių, iš 200.

Kiek Amerika kasdien 
nustoja kareivių

New York. — Col. A. Ro- 
bert Ginsburgh, chief of the 
War Department’s indust- 
rial Services divisibn of the 
Bureau of Public Relations, 
gegužės 16 dieną, pareiškė, 
jog Amęrikos nuostoliai ka
re sieįcia daugiau kaip 150 
vyrų kasdien, skaitant žu
vusius, sužeistus ar paimtus 
nelaisvėn.
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Col. Ginsburgh pastebėjo 
savo kalboje, jog ateityje 
bus didesni nuostoliai. Dėl 
kiekvieno prarasto Ameri
kos kareivio, priešas neten
ka keturių kareivių. Bet Col. 
Ginsburgh sako, kad nerei
kia* mažinti savo nuostolių.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedčms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 

SIUTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams Syrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street' Tel. Yords 2588

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktė, savininkes

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 NECT AR. gis Alus yra pagamintas U importuotų 
pirmus rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTREBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

PIRKITE KARO BONUS!

Mums Valdžia SAKO:
TAUFYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik salima. Ir jus savo ap
dėvėtą parior setą nemeskite
lank, paduokite Roose- 
velt Fumiture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kairi 
NAUJĄ savo' 
dirbtuvėj. Di-. 
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan. 
r«is. 7
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’’ 2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parior 
t seto yra tokie, kaip ma
telė. ‘Bet dabar tokių jau 
negautumėt. ’

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1 231# WCST ROO8BVELT ROAD

&------ %
Užlaikyki* Rakandus Gerame Stovyje
- KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARES LAIKĄ! (

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS Ū neblunkančių spal

vų mediiagoA ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

2259 W. Cermok RcL TeL Monro* 0808

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS— 
Matykite mus kaslink Megstlnių Pa
rankų, Draperies, Grindų 
Drapes dirbam p

sgstlnių Pa 
rakio jimuft 

pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
8821-28 80. HALSTED 8T. TEL.: YAEDS 4178

Į?

Atsimintinos
dienos
RAUDONOS STAMPOS

Pereitą pirmadienį, gegu
žės 17 dieną, įsigaliojo H 
serijos raudonos stampos.

Gegužės 23 dieną įsigalio
jo J serijos raudonos stam
pos.

GAZOLINAS
Gegužės 21 diena paskuti

nė diena dėl kupono 5 “A” 
gazolino racionavimo kny
gelėje. .

KAVA ,
Gegužės 30 diena pasku

tinė data dėl stampos No. 
23, gera dėl vieno svaro ka
vos.

CUKRUS, PADANGOS, 
RAUDONOS IR MĖLYNOS 
STAMPOS

Gegužės 31 diena yra pa
skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl ahtrojo periodiško in
spektavimo keleivinių auto
mobilių padangų, kurie turi 
“C” kortelę; paskutinė die
na dėl E, F. G. H ir J. seri
jos raudonųjų ętampų ir dėl 
G, H ir J serijos mėlynųjų 
štampų. >

Pasakoja apie
užpuolimų

Dvidešimt septynių metų 
amžiaus moteris, karo dar- 
binhikė, k pereitą sekmadienį 
pranešė Sheffield ąvęnuę 
policijai, kad.jibuvozanksti 
rytą užpulta dviejų gink
luotų vyrų, kai ji laukė gat- 
vėkario. Motina, dešimties 
metų sūnaus, pareiškė, jog 
ji buvo priversta įlipti į au
tomobilį.

Jauna moteris vyrų ne
laisvėje buvo apie tris va
landas. Ji pasakė policijai, 
kad ginkluoti vyrai atėmė 
iš jos laikrodėlį ir deimanti
nį žiedą. Paskui moterį iš
metė iš automobilio. Ji buvo 
apdaužyta pistoleto kotu.
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Sudegė lėktuvas

Waxahachie, Tex. — Pe
reitą sekmadienį sudužo lėk- 

' tuvas. Du vyrai žuvo. Lėk
tuvas sudegė penkių tūks
tančių asmenų akivaizdoje.

• i

(“Drauaraa” Acme teleynoto) 

Abrasam Schwartz, New 
York laikraščių pardavėjas, 
visiškai aklas viena akimi ir 
su kita gali matyti tik du 
colius, buvo priskirtas prie 
1-A. Aklųjų draugija veda 
kovą su boardu dėl klasifi
kacijos.

EXTRA! EXTRA!
Permainytai 

vardas ir 
adresas

I.letuviSkas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

r. KANTER, mv.
MONARCK LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDR SO64

Vėjas apvertė laivelį
Dvidešimt vienų metų vy

ras pereitą sekmadienį pa
skendo Skokie ežerėlyje, į 
vakarus nuo Winnetka, kai 
burinis laivelis apvirto. Su 
juo buvo kartu laivelyje 
brolis, 25 metų amžiaus. Kai 
laivelis apvirto, abu vyrai 
laikės už laivelio pakraščio. 
Jaunesnis brolis paskendo, 
kai jį ištiko mišlungis.

Burinį laivelį apvertė vė
jas.

Fort Benning, Ga. — Ne
toli Newland, N. C., pereitą 
šeštadienį po pietų, sudužo 
transportinis armijos lėktu
vas; 18 armijos lakūnų žu
vo.

X “Lietuva brangi, mano 
tėvynė” 120,000 žmonių mi
nia klausėsi šios dainos Sol
diers Field praeitą sekma
dienį, per “I am an Ameri
can” iškilmes. Dainavo Sas
nausko choras, vedamas kom 
pozitoriaus A- Pociaus. Be 
šios dainos, padainuota taip 
pat Šuberto “Pasauli gra
žus”. Dainos išėjo gerai.

X 40 vai. atlaidai Šv. Kry
žiuos bažnyčioje baigiasi šį 
vakarą iškilmingais mišpa
rais ir procesija.

X Sofijai Sakalienei, “Mo
terų Dirvos” redaktorei, pra 
eitą šeštadienį būrelis są- 
jungiečių 55 ir 67 kp. pada
rė surprizą atsilankydamos 
pasveikinti vardadienio pro
ga.

’“X Kur. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” adm., šią savaitę 
vyksta. į Toledo, Ohio, kur 
įvyks Amerikos Katalikų 
Spaudo konferencija. Jis at
stovaus lietuvių katalikų 
spaudą.

X Rožė Mazeliauskienė, 
žinoma Bridgeporto veikėja, 
šiomis dienomis išvyko por
ūšio j Michigan City. Ma
žuose miestuose ir ūkiuose 
dabar labai gražu: alyvos, 
vaisiniai ir kitoki medžiai 
vieni žydi, kiti žiedus krau
na. Visur kvepia.
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X Vertelka, žinomas biz

nierius Brighton Park, 4406 
So. Talman Avė., šiomis die
nomis sunkiai susirgo ir iš
vežtas į ligoninę.

\ ' X ARD seinbas bus atei
nantį sekmadienį, Gimimo 
Panelės šv. parapijos salėj. 
Visos draugijos jau turi iš
rinkusios atstovus. Seime 
ruošias dalyvauti taip pat 
visa mūs inteligentija.

X Kilkaitėš su Preibiu, 
Brighton Park jaunuoliu 
šaunios vestuvės buvo pra
eitą šeštadienį, šliūbas bu
vo Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos bažny
čioj, o vestuvių puota — pa
rapijos salėj. Svečių buvo 
daug. Jaunavedžių tėvai yra 
seni, pavyzdingi Brightor 
Park gyventojai.

X G. Pakeltu, 4019 So 
Artesian Avė., praeitą šeš
tadienį šventė 60-jį gimta
dienį. Sykiu buvo paminėta 
ir 30 m. vedybinio gyvenimo 
sukaktis. Ta proga susilau
kė į savo namus daug gimi
nių ir draugų. Gasparas, kaip 
jo žmona, yra. žinomi drau
gijų ir parapijos veikėjai. 
Duktė Irena taip pat veikli 
jaunimo draugijose. Be to, 
yra vietos Sodalicijos laik
raštėlio redaktorė ir Vyčių 
spaustuvės direktorė. G. Pa- 
keltis pasakoja, kad per 60 
metų yra visko pergyvenęs, 
bet su daktaru dar neturėjęs 
reikalo. Pakelčiai yra nuo
latiniai “Draugo” ir “Lai
vo” skaitytojai. Bendrai, tai 
šviesi, pavyzdinga lietuvių 
šeima.
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