
DRAUGAS
The Lltfaiuuilaii Daily Friend

PVB1JSHEI) BT THE IJTHU ANLAN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2884 8. Oaklcy Avė., Chicago, III.
Tclgphone Canal 8010—8011

The moet lafluentl&l 
LlthuanUn Daily In America THEaL ITHUANIAN DAILY FRIEND

..."and that government of 

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-Abraham Lincoln

No. 118 Prie© 3c Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gegužės (May) 19 d., 1943 m. Kaina 3c Vol. XXVII

Y
AMERIKOS JĖGOS LAIMI ATTU SALOJ
Iš dviejų šonų dvi Amerikos 
kariuomenės grupės eina pirmyn

Japonai atkakliai priešinasi; jie
v
* kalnuose turi kulkosvaidžių lizdus

WASHINGTON, geg. 18. į Paskiau laivyno departa-
—Laivyno departamento se
kretorius Knox spaudos kon 
ferencijoje iškėlė aikštėn, 
kad amerikiečių kariuomenė 
pažangiuoja kovose su japo-

A nais Attu saloje, Aleutians. 
Jis pareiškė, kad amerikie
čiai iš japonų paėmė strate
ginę poziciją.

Japonai lakūnai 
atakuoja bazę

r N, Gvinėjoj
SĄJUNG. VADOVYBE 

Australijoje, geg. 18. — 43 
japonų lėktuvai atakavo są
jungininkų bazę Wau, N. G vi 
nejoj, paskelbė vadovybė.

21 kovinis lėktuvas lydėjo 
>422 bombonešius. Bombarda

vo aerodromą. Maži nuosto
liai sukelti. *F

Sąjungininkų lakūnai bom 
bonešiais atakavo japonų 
aerodromą Gasmata, New 
Britain. Sunaikintas vienas 
priešo bombonešis ir aero
drome eilė sprogimų sukel-

Xa-
U. S. karo nuostoliai 
—apie 80,000 vyrų

WASHINGTON, geg. 18. 
— Iškeliama aikštėn, kad 
per 17 "mėnesių kariavimo 
J. A. Valstybių nuostoliai 
siekia iki 80,000 vyrų nu

jautaisiais, sužeistaisiais ir 
dingusiais. Tas apima ka
riuomenę ir laivyną.

J minėtą skaičių dar neį
traukti keturių paskutinių 
savaičių nuostoliai kovose 
Tunisijoje. Spėjama, kad nu
kentėjusiųjų būsią iki 5,000.

9 Amerikos lėktuvas 
nusileido Ispanijoj

OVIEDO, Ispanija, geg. 
18.—Amerikos keturių moto 
rų lėktuvas netikėtai turėjo 
nusileisti netoli čia Margai 

* airdrome. Skridę 10 asmenų 
nesužeisti. Lėktuvo vienas 

. motoras aplūžo. ‘ .

mento išleistu komunikatu 
sekretoriaus pirmieji pareiš
kimai patvirtinami.

Komunikate pasakyta, kad 
U. S. jėgos Attu salon iškel
dintos gegužės 11 d. Viena 
grupė išlaipinta Massacre 
įlankos pakrantėse,. pieti
niam salos šone, o kita — 
Holz įlankos pakrantėse, 
šiauriniam šone.

Dabar abi grupės veržiasi 
per uolas tikslu susijungti, 
japonus atkirsti rytiniam sa 
los gale ir juos ten išnaikin
ti.

Abi grupės verždamosi 
per kalnus susiduria su at
kakliu japonų priešinimosi. 
Ten tarp uolų japonai įsitai
sę daug kulkosvaidžių lizdų 
ir ginasi.

Oro jėgos žymiai padėjo 
kariuomenei išsikeldinti sa
lon. Taip dabar jos daug kuo 
gelbsti palaužti japonų ats
parumą.

Suomijai "nėra kelio 
atgal žengti"

STOKHOLMAS, geg. 18. 
—Suomijos premjeras Ed- 
win Linkomies krašto nepri
klausomybės dieną kalbėda-

SUŽALOJO UŽTVANKAS

BOMBED BY ALLItS 

r H SOMflfO BY AXIS' w _
“Draugas” Aome photo

Laike sąjungininkų užpuolimo iš oro Vokietijoje buvo 
sužalota užtvanka. Užtvanką sužalojo RAF. Daugiau kaip 
300 milijonų tonų vandens pasiliejo Ruhr ir Eder slėniuose

Žemės ūkio departamento pareigūnas 
apie maisto stovį Amerikoje

WASHINGTON, geg. 17. j Komitetas tačiau labiau- 
— Kongreso žemesniųjų rū-j šia susirūpinęs maisto kiau
nių išlaidų skyrimo komite- simu krašte. Prieš apropria- 
tas rūmams rekomenduoja I cijų biliaus pravedimą buvo 
sumažinti išlaidas 60 nuo-' apklausinėti dalykų žinovai.
šimčių vidaus reikalų depar
tamentui ateinančiais fiska
liniais metais.

mento sekretorius yra H. 
ma> pareiškė, kad Suomijai Ickes kur8 nesenai buvo vie. 
šiandie “nėra kelio pasukti nag kurie reikalav0 grįž.
atgal,” tai yra pasimesti e.u 
Vokietija ir taikintis su so
vietais. Pasimetimas eu vo
kiečiais, sakė premjeras, su
keltų dar daugiau kraštui 
nesmagumų ir pasunkintų 
suomiams jau ir be to sunkų 
gyvenimą.

MASKVA, geg. 18.—Sovie 
tų ambasadorium Meksikai 
paskirtas K. A. Oumansky, 
buvęs ambasadorius Wash- 
ingtone.

Dabartinis ambasadorius 
Meksikai A. Fediushine pra
šėsi paliuosuoti iš pareigų 
dėl jo nesveikumo.

Britų submarinai 
skandina italu laivus

Vokiečiams nepavyko Sąjungininkų lakūnai raižo
atakos vak. Kaukaze .. <vokiečių bazes ir pramones centrusLONDONAS, geg. 18. — 
Sovietai per radiją praneša, 
kad Novorossiisko pietry- 
tuose, Kubaniaus fronte (va 
kariniam Kaukaze) vokiečių 
tankai ir infanterija sukėlė 
atakas prieš rusų pozicijas.

Ir kas gi iš to išėjo? Per 
Maskvos radiją pareikšta, 
kad rusai atmušė tas ata
kas. Vokiečiams sukelti di
deli nuostoliai. Prie juos pa
vartota artilerija ir bombos 
iš rusų lėktuvų. Vokiečių žy
gis baigės nelaimingai jiems 
patiems.

Smarkios kovos vyksta 
šiaurvakaruose nuo Mask
vos. Tenai apie 300 vokiečių 
nukauta.

Žemės ūkio pasekretorius 
Grover B. Hill apklausinėja
mas sakė:

J

Vidaus reikalų departa-j “Nepaisant to, kiek mais-
+ ~ A -_____ 1_A «  

ti prie griežtosios ekonomi
kos. ' W|pJ!

Grąžinęs rūmams apropriv
acijų bilių komitetas kriti
kuoja karo gamybos boardą, 
kuris sulaikė drėkinimo ir 
jėgos projektų darbą Vaka
ruose. Komitetas ragina 
boardą,- kad jis sulaikytą 
reklamacijos projektų dar
bą atnaujintų ir leistų žmo
nėms daugiau maisto produ
kuoti.

.Projektų vykdymui išlai
dos praeitais metais kon
greso pripažintos. Bet karo 
gamybos boardas jas užšal
dė.

KARO FRONTUOSE
PACIFIKAS—Attu saloje, 

Aleutians, amerikiečiai pa
žangiuoja kovose su japo
nais, skelbia U. S. laivyno 

■ departamentas. Parei š k i a, 
kad japonai atkakliai gina-

LONDONAS, geg. 18. — j si. Aleutians yra šiauriniam 
Admiralitetas paskelbė, kad Pacifike. Pietiniam gi Paci- 
britų submarinai Vidurže- fike sąjungininkų lakūnai ir 
mio jūroje nuskandino italų toliau atakuoja japonų ba- 
kovinj laivą ir kitus penkis zes, naikina jų lėktuvus ir 
laivus. ' skandina laivus.

EUROPA — Sąjungininkų 
lakūnai dienomis ir naktimis 
atakuoja vokiečių ir italų 
bazes ir karo pramonės cen
trus. Britų lakūnai Olandi
jos pakrantėse sudaužė kele
tą vokiečių laivų. Tas yra 
orinė ofensyva prieš ašį, kad 
palaužti priešo atsparumą. 
Be to, Kaukaze vokiečių ata
kos atmušamos.

LONDONAS, geg. 18. —, LONDONAS, geg. 18. — 
Britų lakūnai praeitą naktį Amerikiečiai lakūnai didžiai 

siais ir vidutinio' didumo 
bombonešiais atakavo Lori- 
ent prieplauką ir gretimą 
vokiečių submarinų bazę Ke 
roman, Parncūzijoje. Išmes
ta bombų ir Bordeauxe. Dar 
atakuotas ir Cherbourgo pu
siasalis.

atakavo vokiečių bazes ir 
pramonės centrus Prancūzi
joj, Belgijoj ir pietinėj Vo
kietijoj, pranešė oro minis
terija. O britų pakraščių oro 
jėgos Olandijos pakrantėse 
atakavo vokiečių prekinių 
laivų konvojų. Penki laivai 
sugadinta ir kai kurie jų pa
likta skęstant.

Nuskandintas australu 
laivas; 299 žuvo

SĄJUNG. VADOVYBE 
AUSTRALIJOJE, geg. 18.— 
Praeitą penktadienj anksti 

Kursko fronte iš 70 vo- rytą Queensland, Australi-
kiečių bombonešių 60 numuš 
ta.

Angliakasiu streikas 
toliau atidedamas

\ . ■ % 5| » U i * f 4 ; / r
WASHINGTON, geg. 18. 

—Šiandie pasibaigė 15 dienų 
angliakasių streiko paliau
bų. Kadangi naujas kon
traktas su operatoriais nepa 
darytas, šiandie naktį anglia 
kasiai ir vėl rengėsi nutrauk 
ti darbą kasyklose. Kasyklų 
administratoriaus Ickes pa
ragintas angliakasių unijos 
prezidentas Lewis paliaubas 
prailgino iki gegužės 31 d. 
ir visiems angliakasių loka-

to gamintumėm, visvien ne 
būtų gana. Jei įstengtumėm 
maisto gaminti dukart dau
giau, negu šiandie galime, jį 
visą suvartotumėm. Bet, ne
manau, kad turėsime alkti. 
Mes konservuosime maistą. 
Su savo sąjungininkais mai
stu dalinsimės tik taip, kad 
mes patys turėtumėm ko 
valgyti. Vykdant karą reikia 
daug maisto. Kadangi neįs
tengsime pagaminti, kiek 
reikalinga karui, tad bus ir 
sunkumų.”

Hill sakė, kad šiandie mai 
eto trūkumas ypač jaučia
mas Vakaruose. Jis yra nuo
monės, kad taip yra dėl to, 
kadangi yra daug karo pra
monių, į kurias iš kitur su- 
vyko daug darbininkų.

Į tai atsižvelgus, sako ko
mitetas, maisto stovis kraš
te yra rimtas. Ir todėl karo 
gamybos boardas turi leisti 
atnaujinti reklamacijos pro
jektų darbą.

LONDONAS. — Sąjungi
ninkų lakūnai iš Afrikos ata 
kavo Alghero, Sardinijoj, 
uostą ir aerodromą.

8KELBKITES DRAUGE

jos, pakrantėse japonų sub 
marinas sutorpedavo ir nu
skandino australų ligoninį 
laivą Centaur, paskelbė va
dovybė.

Laivas į tris minutas nu
skendo. žuvo 299 asmenys 
laivo personalo. 64 asmenys 
po 36 valandų pliuduriavi- 
mo ant lentgalių išvaduota. 
Žuvusieji yra australai ir 
anglai. Tarp jų 11 moterų 
slaugių. Laive buvo 12 slau
gių ir tik viena išliko gyva 
ir su kitais 63 asmenimis iš
vaduota.

Nuskandintam laive nebu
vo ligonių. Iš Sydney, Aus
tralijos, jis plaukė į N. Gvi
nėją ir skaisčiai buvo nu
šviestas su ryškiais Raudo-lams įsakė nenutraukti dar

bo. įnojo Kryžiaus ženklais. Ne-
Naujo kontrakto reikalu buvo kitų laivų lydimas. 

Lewis nepripažįsta karo dar
bo boardo tarpininkavimo.
Jis sako, kad angliakasių 
atstovai turi derybas tiesio
giniai turėti su kasyklų ope
ratoriais ir tas boardas ne
reikalingas kištis.

O boardas nurodė opera
toriams, kad be jo derybos 
su angliakasiais negali būti 
vykdomos.

Bombonešius lydėjo ame
rikiečių koviniai lėktuvai, 
kurie Prancūzijos dausose 
smarkiai susikirto su priešo 
koviniais lėktuvais ir nema
žą skaičių jų sunaikino.

Į savo bazes negrįžo 14 
amerikiečių bom b o n e š i ų, 
tarp kurių yra keturi su ke
turiais motorais.

Iš Paryžiaus per Romos 
radiją paskelbta, kad Bor- 
deaux per amerikiečių ata
kas neteko elektros jėgos ir 
šviesų, gazo ir vandens.

Iš Vichy per radiją pra
neša, kad Bordeauxe 148 as
menys užmušta ir daugiau 
kaip 200 sužeista.

Lorient prieplaukai ir sub 
marinų bazei sukelti milži
niški nuostoliai.

Praeitą naktį vokiečių la
kūnai atakavo Londono apy
linkes. Yra užmuštųjų ir su
žeistųjų. Šiaipgi medžiagi
niai nuostoliai yra maži.

Vokiečiai negavo pirogos 
atakuoti paties Londono 
miesto.

STOKHOLMAS, geg. 18.— 
Javij derliams pietinėj Eu
ropoj gresia pavojus, jei į73 japonų laivai 

nuskandinta Solomons
NEW YORK, geg. 18. —' siaučia sausros, kokių nebū-

Apskaičiuota, kad praeitais 
metais Solomons karo zonoj 
kovose japonai prarado 73 
laivus, o Amerika—37.

ta per 50 metų. O juk vienur 
ir kitur normaliais laikais 
javų valymas pradedamas 
apie birželio galą.

Netrukus kiaušiniai 
bus racijonuojami

WASHINGTON, geg. 18. 
—Žemės ūkio departamen
tas kreipės į kainų adminis
tracijos ofisą patardamas 
sudaryti planus racijonuoti 
kiaušinius visam krašte. Sa
koma, pradėjus birželio 1 d. 
vyriausybė srupirkinės kiau
šinius ir laikys* atsargoje 
ateinančiai žiemai. Daug 
kiaušinių reikia armijai ir 
“lend lease” programai.

HOT SPRINGS, Va.—Ati
daryta sąjunginių tautų kon

KARAS ARTĖJA PRIE JAPONIJOS

”Drau»as" Acme photo

Kai amerikiečiai užėmė Amchitka ir dabartinės ko- 
ferencija spręsti maisto pro- vog Attu užėmimo, Amerikos jėgos artėja priė japonų 
blemą pokariniams laikams, namų (žemės).
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI

Amerikol” kon-
tufo ttgtrmi

Gounod ‘‘Aukso stabą” iš 
“Fausto” operos. Tuojau pa 
justa, kad turim aukštos 
kultūros bosą, kurs pasiro
dė tvirtas, drąsūs ypač že
mutinėse gaidose. Antroje 
programos dalyje jis padai
navo Kfehenemano “Volga”, 
Mussorgskio “Daina apie 
blusą”, Gruodžio “Visur ty
la,” Šimkaus “Oi kas”, Sas
nausko “Karvelėli” ir dar 
priedo “Žaliojoj lankelė j”.

m Yttfc, N. Y. — “A- 
merikos” koncertas gegužės 1 d. VVėbstfer salėje buvo tik
to mėilo ptfota, praėjusi dar- 
faiad, nuotaikingai. Rinktinė 
įjublikk gėrėjosi ir džiaugė
si koncerto programa, nu
stebinusia Tr sužavėjusia vi
sus atsilankiusius.

Programa pfradeta Ameri
kos ir Lietuvos himnais, kiu
rių ^ėdoįjfniui vadovavo Ap
reiškimo par. choro merginų 
griipė, muz. J. Jankui ftkom- 
ijttrftuėjaflt. Atidarymo žodį 
ĮMMfekė “Amerikos” redakto-SSk .

Pirmigusia pasirodė Bos
tono Jaunamečių grupė, įžy- 
gtevuei “ Vilniaus Kalnelių ” 
maršu. 16 liėtuviukų — mer
gaičių Ir berniukų — pasi
rodė tvarkingu, rimtu žings
niu. Jie patys turėjo savo 
orkeštrėlį, kurs lydėjo jų dai 
ną ir šokį. Vaizdžiai jie, plas 
tikos mokiais lydėdami at 
liko “6od Blešs America’ 
vaizdą, o po jo daina ir ju
desiais parodė pavergtą Lie- 
ttiVų, kurios išvadavimui jie 
kvietė Affiėrikds lietuvių jau 
riffiią. To dainų ir plastikos 
bostoniečiai pasirodė su tau
tiniais Šokikis — suktiniu, 
telųifcpakdįjU ir kalveliu. Ant
roje dklftjfc, po pertraukos, 
bOėboiiiėČiai davė daugiau 
šdkių — kubilą, mikitą, no
riu miego ir kitus. Po prog
ramos buvo iškviesta moky-. .
toj. ir j, grupės įsteigėja; S^. gm a^HĮ kere 

bei vadovė, Ona Ivaškienė.
Atitinkamai įvertintas ir jO3 
VyrUS, A. Ivaška, kurs drau- 
ge SU jų grupe buvo atva
žiavęs. Pažyihėtina, kad jų 
sūnūs Kymantas dainavo So
lio, d Algimantas nuostabiai 
vykusiai pisakė eilėraštį:
“Oi nfevfe'rk, motušėle”.

Oriška
Visi ladkė, kaip pasirodys 

lliėtttviams dar negirdėta Phi 
l&delphijos operOs artistė 
Sue Gfiflka-Griskaitė. Savo 
įirogrttfnk ji pradėjo “Don 
CJkftdk” operos arija#“O Don 
Tataiė”.

O kai ji padainavo Tallat- 
ItelpSos “Nte margi sakalė
liui*’, dfąslai ji galėjo šaky
ti: atvykau, padainavai ir 
ViSus sužavėjau. Kitos 'dai- 
'llOš frbnzde “Lauksiu, kuo
met paliepsi”, Rach man i r.o- 
VO “R a m i o j s naktyje ”,
Straušo “Czardas” (iš dp.
‘‘•Ftedermouse ”), šim kaus 
“Sunku man gyventi”, Ka- 
tonausko “Mario rožė” ir 
‘‘iJkno gimtinė”, Sarpaliaus 
‘‘Dukružėlė” ir Šimkaus 
‘‘Kur bakūžė samanota”.

Ji turi labai gražų balsą, 
kurs pilnas sultingumo ir 
vkrsotumo. Ir aukštose, ir 
žeiriė^riėše gaidose jos bal
tos lygus. Dainos interpre
tacija pas ją atliekama gi
liausiu tiksi ūmiu. Žodžių, iš- 
'tarimas aiškus. Pagaliau, jos 
laikysena scenoje tiesiog pa
traukli ir viliojanti. VisUs 
to vėjo jos pApriastumas, kuk 
kūmas, natūralumas.

Rapolas Juška

. SkVo programą pradėjo 
dViem kūriniais: ‘Hear hie!
Ye winds and waves” ir “Ho 
nor and arms”, o po jų —

Kiek žipoma, Rapolas Juš
ka, jau keletą metų nėra kon
certavęs. Anksčiau yra bu
vęs Philadelphijos operoje, 
bet šis jo pasirodymas “A- 
inėrikos” koncerte yra aiš
kiausias liudijimas, kad jis 
turėtų dažniau rodytis sce
noje. Turi turtingą bosą, im
ponuojančią asmenybę, jaut
rų muzikališkumą.

Abu artistai pavaišino pub 
liką ir dviem duetais — “Oi 
berneli vienturį” ir Gabussi 
“I Pescatori”.

Abiems artistams meistriš 
kai akompanavo E d wa r d 
Curifte, boatonietis.

Prof. K. Pakštas pasakė 
trumpą, karštą, gyvą, inspi
racijos pilną žodį apie lietu
viškos dainos reikšmę.

Labai malonia staigmena 
koncerto dalyviams buvo 
Rūtos Averkaitės (“Ameri
kos” administratoriaus Da
nieliaus, te Jadvygos Avęrkų 
8 metų dukrelės) pasirody
mas prie piano. Rūta pa
skambino Strausso valsą 
“Vienos miškuose” ir lahai

DIENRAŠTIS ^RAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

JAUNIAUSIA MOTINA Ketirdešimtės
įspūdžiai

Trečiadienis, geg. 19 d., 1943

("Draugas" Acme *telepnoto)

Mrs. Nora L. St. John, 
Houston, Tex., kuri pagimdė 
būdama devynių metų, turi 
dabar 19 metų sūnų, James 
Curtiss Simons, armijoje.

angeliškas balsas tikrai ža
vėjo maldininkus. Klausyda
mas jos balso jautiesi lyg 
ne žemėje esąs. Dieve, lai
mink ją tęše garbingose pa
reigose, kad ir toliau savo 
gražiu giedojimu keltų žmo
nių širdis prie Dievo.

Sykį pasitaikė man proga 
užeiti į vieną ispanų taipgi 
nedidelę bažnytėlę. Nuste
bau, kaip joj papuošti alto
riai, ypatingai Panelės Šv. 
statula. Be įvairių gėlių, su
skaičiau net 30 žvakių. Kai 
kurios jų pusantro colio sto
rumo ir metro aukštumo. Vi-, 
sos degė tarpe žydinčių žo
lynų. Kas gi daugiau, jei pa- 
ra pi jonai suaukojo tas žva
kes Marijos garbei per ge
gužės mėnesį. O pas mus, 
lietuvius, yra tokių, kurie 
nei šiaudo storumo žvaku-

Los Angeles, Caiff. — Ge
gužės 7-9 dienomis šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo 40 vai. at
laidai. Tai pirmą kartą Iie- 
tuvių tarpe tas įvyko. Ta
čiau nesimatė, kad daugelis 
lietuvių būtų pasinaudoję to
mis ypatingomis Dievo ma
lonėmis. Pateisinami tie, ku
rie dirba, bet yra ir tokių, 
kurie galėjo dalyvauti pa
maldose, bet jie to neįverti
na. .. i ' „

Paskutinę atlaidų dieną bu 
vo ir keletas svečių (svetim
taučių) kunigų. Viskas gra
žiai praėjo.

Ruošiantis šiai iškilmei la
bai daug triūsėsi Seserys 
puošdamas altorius. Ypaiin-
gai akį traukė Sv. Panelės ;tžs nSra P^ukoję ir uždegę
statula, paskendus įvairiose Mttrii°9 «arbei Ir koks dau' 
gėlėse gelio mūs žmonių atšalimas

ir neįvertinimas to, kas že-
Rytais per šv. Mišias cho- mjškoje gyvenimo kelionėje 

ro nebuvo, taigi viena var- uįvįs labiausiai reikalinga, 
goniriinkė — seselė vargo-
navo ir giedojo. Jos malonus, žemaičių Jonas

EKTRaT^EIEtRaT
Permainytas 

vardas ir 

adresas

TfcU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.

PR. S. WEINE, O.D,

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licettsuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535f
VALANDOS: Pirnuul., Trečiad., Penktad. Nilo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI
I. - • • -

toją’’. Jaunoji pianistė skam 
bino laisvai, drąsiai. Gra
žiausio jai pasisekimo mu
zikoje ! St. žst.

Moterystė yra sakramen
tas, dėlto j> turi būt vienin
ga, .pastovi, neišskiriama. Ki 

ttaip seks tik šeiriios tikslo 
išniekinimas. — Dr. J. Lai
monas.

OUICK RELIEF WithkEW METHOO
Loęk*. H«w w«y Bunion Reducer 
—F«ds for Corn and Caffus«&—

■mrtsfe
SMOK 25c
FOOT €-1 5HOE SHOF 

18? NO IA SALLE ST.

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

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

Dėl Veltui Apkainavimo

Tiktai
Pašaukit

Platus rinkinys 
audeklu ir ma,- 
dų jums pasl- 
rlrtklmul.

BUKIT
SUMANUS

PrlžlflrSklt ra
kandus ka da
bar da turite!

BE JOKIOS OBLIGACIJOS
—nnn-7—

CICERO 479$

1 Mes nulup- A Visus Sjlrln- 
W gsus perUtm. 
Ą Prlplldyslm

Slm vis* se
tą Iki pat 
fr6inu.

2Pcrkl(Juoslm 
Ir suveršim 
visus sujun
gimus. •

su naujais 
vaPs vailo
kai*

Atviras mė- 
1 d«O dalis 1* 
dailltaslm.

2 Daliu

Parlor Šėlą 
MPrBBjMiitt

ui mažą 
kalną kaip

S9O9S
Be Jokių Priedų, Jei Humoana l’er 6 Mėn.

SĄLYGOS Tr'.r, ™i',,',.kTlpc $1.25 į savaitę!
Minimalia Įmbkėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Rėtii Graraatija dl Konstrtikdją Ir AitoatiiityMJa DŪrbą.

TOSEPH J. HAAS
2328 S. S6lh Avė. "ISSS“ Cicero

DR. STR1K0LMS
PHYSIOIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namij tel. PROapect 1980"—... ------- ... .

Tai. YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Dt AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Val&ndoe: 11-12; 2-4: ir «:80-*:Sn 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

PIRKITE KARO BONUS!

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčtamv. Nuo $800 
iki $10,000 už 4ę?,. Gaukite niū- 
sų veltai apkainavimą.

JOHN O. 8YKORA
2411 S. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 45S.

' v?

e
Lietuviškas
Žydukas

renkite
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTUI t, sav.

MONARCH LIQUOR 
35$9 So Halsted St.

* Pitone YARDS tg$4

DIDELIS IŠPARDAVIMAS tfUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDUOT1.

TUBO8, CLAItINFTAI. TROM
BONAI, SAXAPRONE8, PLUTES 
bu "caBeB” — (36.00, (37.6$.
(45.00 ir (75.00. Viai ftarartuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI aUITARAI, 8PA- 
NISKI MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KO8, TENOR BANJCb — 
(6.60, (8.60. (J 2.60 iki (86.00.
STRIUNINIAI BASAI — (60.0$, 
(125.00 ir 3160. C0. BASO ŪL 
DBNOALA« — (12.00. SM«ff 
LIAI 8MUIROM8, 8TRIUNINI- 
AM8 BA8AMS, VIOLAR IR CEL- 
LO — (1.50,. (S 00, (6.00, (10.00 
ir (16.00. Striūnos dėl vraų vlrf- 
minėtų instrumentu, BASS ir 
8NARE DRUMS —(l«.5O. (31,S0.

HEADS, pataisomi. Jums palau
kiant. MOUTH PIECE relėms 
brasą ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi Jflėu lapotam.

EKSPERTTVAS VtCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalhj ciarine- 
tams, Trl ūboms, 8axaphones Ir 
taipgi Smalkoms Ir Gultkrams.

GOLDSTEINU Mušte Rtrrtfr 
•14 Maxwell St., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO

4 Ai

Yf .‘/i

V7OLK STIPIO
1945 VVęsI 35* 5tr»et

.1ODF.RN

<OMPi.E'1F

UIVANE £l> PHOTuCKAim

LOWEST POSSIBLE PRICES 

piionf i.afaYETTe
V/0

■a. ir

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO V3 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

DR. G. SERNER

4T
Ofisas Ir Akinių DlrbtuvS

6401 80. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

—H UI. I. II Į • "■
Būkit Malonūs 

SAVO AKIMS I
SLS!“ tCSUK

Ootl )« modsrniekiausia 
tūris retėjimo moksiae 

gali sutelkti.
ETAI PATYRIMO 

prtrlnktee Skirtų, kurtę
Sk METAI PAT 
įkirte skirtų, ku

visą akių tUsnL . ..

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

— teikis —
KYKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Spėriai Igno J*

Tairtr!

NnbOklt Irapan- 
floti nerangiais 
pakinkliai*. Oy-. 
venkit lluoel nuo
patrūkimo Mdoa.

— SPECIAL — 
lAklrpklte H| st elbimą Ir prldno

kite mums pirm 30 dienų talko Ir 
mes suteiksime jums 
DYKAI — ELEKTROM VEtKIMO.

IAMANRšTIMMA 
Jūhu Kldlvio MukkMlų Treatnieutą 

NftRA KO GERESNIO UŽ

Crettor nt flUatofn Appllancea for 17 yra
SS 8. STATE, RM. $1$, HTA. 4I«< 
Baily 1S A.M. Tll ft| Mm.. Vri. Tll S P.M. 

SMftrday "ni 1. MUMby Iki.

Ma yra apertalla aaratnlmn bandymaa tr 
nnbua kltoaa lalkraMineaa. Taipgi, lia 
paalūlymaa nebus atkartotos.

1601 So. Ashland Avenri* 
f lilrt—i^uaa^L1 tfoss. čhiort

TredUd. ir Mttad. •:$• a. m. 
IM T:W p. m.

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Coilrt, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai*
.. ir Šeštadieniais 

. Valandos: 8 — 8 poniai.
Tel. YARda 9246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Telefonas ILEMlook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiiiepama — 
Saukite KEDde 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

ndlrmadtaniaia pakai anaitarimų

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

DR. AL. RAČKUS .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

OR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos) , j

TeL MIDway 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS: ( Č

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 t si. vak. 
NedSliomiB nuo 10 iki L2 vai. dieną

SUPAŽINDINKITE KlfrfrS 
RII niFNTL “DRAFfJTr*

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
- - — * ■ • ■ » »■ ■

Ofiso teL VIRginia 0036 
Recidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARda 6921.
Res.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vkl.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:31
756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 

“Draugą”.

T$L OANal 6122

DR. RĖŽIS |
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
6241 West 66th Piane

tel. REPublic 7888
..... - ....... ,

TeL CANal 0257
R«a. tel.: PROSpoct 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'* 
1821 So. Halsted Street

RaaidencDa: 6600 Bo. ArteaUn Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 8 p.p.

n IH 8 vai. mtkatvt

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

•»5‘&L MiUtfHG!

aMt Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų (
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOMMtilO BATOMS.

TAPKlTfc PINANČIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.60 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ PTNANSINB (STAIGA 

— 40 Metei Sėkmingo Patarnavimo I —

KĖISTU7O SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 3236 80. HALSTED ST.

J
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Apsaugojimas Suvienytų Valstybių 
valdžios čekių

Neseniai išduoti raportai 
parodė, kad daugelis valdžios 

«Ti kių (service allotment) pa
vogti iš pašto dėžučių, ir ki
tų vietų, ir kad jie iškeisti. 
Am. J. Valstybių slaptoji po- 

• licija (Secret Service) ruo
šia programą, kuri nurodys 
tiems, kurie gauna šiuos če
kius, kaip juos apsaugoti. ,

Čia dedami keli slaptosios 
policijos patarimai:

1. Vienas šeimos narys tu
ri būti namie, kad priimtų 
čekį.

2. Kiekviena pašto dėžu
tė turi būti užrakinta ir ant 
jos aiškiai užrašytas vardas.

3. čekiai turi būti iškeisti 
toje pačioje vietoje. Tada 
identifikacija bus lengviau

- padaryti.M*
4. čekiai turi būti indor- 

suoti (pasirašyti) tiktai a- 
kivaizdoje to, kuris dafys 
keitimą.

Asmenims ir biznio įstai
goms, kurioms šie čekiai at- 

’ nešami iškeisti, duodami se
kami patarimai.

1. Asmuo, kuris pristato 
valdžios čekį iškeitimui, tu
ri būti identifikuotas kaipo 
tas, kuriam čekis priklauso.

2. Visi čekiai turi būti in- 
Ydorauoti akivaizdoje keitėjo.

3. Kurie padaro keitimus,
- turi uždėti ant čekių savo 

inicialus.
Tūkstančiai žmonių kiek

vieną mėnesį laukia šių če
kių ir valdžia deda pastan
gų, kad jie būtų pristatyti 

dkiku ir tiems, kuriems pri
klauso. Šie gi turi .pasiimti 
atsakomybę ir pasistengti 
tinkamai iškeistį.

Šie patarimai padaryti 
slaptos policijos apsaugoji
mui pinigų ir kitų valdžios 
cbligacijų. Kitaip priešų a- 
gentai gali bandyti pažeisti

'jfcilsų finansinę struktūrą. 
Raudonasis Kryžius prašo

Daugelis svarbių praneši
mų, kurie liečia vyrus žiuvu- 

_ sius kare, dingusius arba pa- 
: imtus nelaisvėn, kaip ir dau- 
“ gelis nepristatytų “allot

ment” čekių, grįžta į Wash- 
ingtono “unclaimed” depar
tamentą.

Karo ir Laivyno Depar
tamentų prašymu, Amerikos 
Raud. Kryžius bando suras
ti tuos asmenis, kuriems šie 
pranešimai esti pasiųsti.

Nors Raud. Kryžius gali

daugelį surasti, tačiau tas 
užima kelis mėnesius. Dau
gelis žmonių išsikrausto ne
palikdami naujo adreso. Dau 
giau sunkumų esti ieškant 
žmonių karo pramonės cent
ruose, kur vardai neįrašyti 
į telefono knygas, nes jie 
gyvena tenai laikinai.

Kad palengvinti pristaty
mą svarbių pranešimų šei
moms, kurių vyrai karo tar

nyboje, visi asmenys, kurie 
užrašyti “next of kin’’ tar
nybos rekorduose, prašomi 
palikti savo naujus adresus, 
arba “emergency” adresus, 
A. J. Valstybių jam arčiau
siam pašte. OWI

*DRAUGO” 
DARBU SKYRIUS

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA- * 
miausiasI 
KAINAS.

[’urime dideli 
a* 1 rinkimų
uzikališkų Instrumntų, Muži
kiškų Knygų, Stygų, Rekor- 
į ir kitų visokių muzikalių 
liktų.
Taisom Laikrodžius, Laikro

dėlius, Žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus. .

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

I*

Kaip garota kultūros ne
tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Kuomu- 
va”).

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaiv 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

O’^CTEN
MALEVA

“DRAUGAS” HELP WANTKD - 
AD VERTIKUS G DEPARTMENT

127 No. Dearbum Street 
Tel. RANdnlph #488-B48»

HELP WANTED VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullaris algos pakė
limas. Dienų, ir naktĮ šiftai. AtsiSnu- 
klt asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki G 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite j Timekeeper’s ofisą.
.. EIMiEWATEB BEACH HOTEL .

534# Sherldati R<1.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams 

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit j Employment ofisą.

THE CRACKER JACK CO.
4800 w. eetii st.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRA'SS FOUNDRY VYRAI FURNACE POURERS
MATERIAL HANDLERS METAL SORTERS
craNe OPERATORS CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

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

Atsineškit 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 

534# Sherklan Rd.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Verte

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

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

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL 

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

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

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

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA

52.80 Galionas
O’LIte maišosi su vandenin—išdžiūsta J 
vienų valandų—nesmirda. Uždengia sienų 
popierų ir tt. 8 spalvų Ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierų apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

1 OOB .. l>»<‘(NAMIl

's

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lafayette 9500
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone RO€KWELI. 1740

TYPIST IR DICTAPHONE 
TRANSCRIBER

Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west slde svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportaeija. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING * MFfl. CO. 
1500 S. Westem MONroe «12«

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. OlUo.

MERGINOMS
MOTERIMS

J.engvl Dirbtuvės Darbai. 
Patyrimas Nereikalinga. 

Proga Jsidirbimo.

VIRŠLAIKIS

HARLICH MFG. CO.
1417 W. Jaekson.

VYRAI IR MOTERYS

VYRAMS
• 25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo sąly
gos. Rata 75c: 40 valandų j savaitę.

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

VYRAI
18 — 55

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

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING mACHS 

GRINDERS 
Intemal ir External

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

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING CORP.

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

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir virfilaikla

ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Stn.

REIKALINGAS LTNOTI PISTAS

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

#334 So Oeklery Avė.. Chkttgn

VYRU

PROFFESS1ONS AND TRAPĖS

PATYRUSIŲ VYRŲ IR 

MOTERŲ REIKIA

Prie Darbų Dabar, 
Kurių Užteks 

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

MOTIOČRAPH
4431 W. LAKE ST.

HELP WANTED — MOTERYS

.SVARBIOJ PRAMONĖJ 
Nepafyrusios Moterys

Reikalingos prie dirbtuvės darbų 
kaipo Valytojos, Loąders ir I.tne 
Operatorės. Aukšta minlmum mo
kestis su gera ,proga jsidirbimo.

CORN PRODUCTS 
REFINING CO.

A3rd St. & Archer Avė. Argo, m. 
Tel.: Summlt 800, Ezt. 271.

MERGINOS
18 — 40

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

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

MERGINOS
18 Metų ir Suvlrš

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

NATIONAL BISCUIT CO. 
1018 Waahlngton Btvd.

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

PERGALES
Atsišaukit dabar jei nedirbate 
pilnų laikų prie karo darbų.
METAL & THERMIT CORP. 

418 E. 151st Street 
East Clilcago, Ind.

SODA PODNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga 

EDGEWATER BEACH HOTEL
Drug Store 

631# Sherklan Rd.

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

FUCHS * LANG MFG. C0. 
120 W. Illinois St. -

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

SKELBKITES "DRAUGE”

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerų kalbantį 
balsų. Gera mokestis. Atsišaukite 
| Room 537.

127 N. DEARBORN 8T.

REIKIA

MOTERŲ
Nuo 18 iki 45 Metų 
DIENĄ IR NAKTĮ 

DARBAMS

INSPEKTORIŲ
MAŠINŲ

OPERATORIŲ
PAKUOTOIŲ

100%
KARO DARBAI 

Būkite

KOMANDORKOS
NAMINIAM FRONTE 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA

STEWART DIE 
CASTING

4535 W. FULLERTON

SVARBIAI PROMONEI 
Reikia 

Tuo jaus

Merginų - Moterų
Prie darbų švarioj sauso maisto 

dirbtuvėje.

PROGA JSIDIRBIMO 
Patyrimas Nereikalinga

PASTOVUS DARBAI
PIRM—DABAR—IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS
3825 W. LAKE ST.

MERGINŲ
Reikia prie abelnų dirbtuvės 

darbų, pakavimo ir tt. 
Atsišaukite

3659 S. ASHLAND AVĖ.
Reikia

Pantry Merginos
HENRICI’S RESTAURANT 

67 W. Randolnh

MERGINOS
ORDERIŲ
RINKĖJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Mes Išmokinsime 

Gera Pradinė Alga 
Proga Įsidirbimui

40 V AL. SAVAITĖJE 
5i/2 DIENOS 

Puiki Transportaeija 
Pradėsit Tuojaus 

Atsišaukite 
McKesson & 

ROBBINS, INC.
YVIiolesale Dniggists

540 W. Randolph St.

Vyrai ir Moterys 
100% Karo 
Darbams

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
VYNIOTOJŲ — VISOKIU 
MERGINŲ UŽ PASIUNTINES 
MAŠINŲ TAISYTOJU 
MILLING IR SCREW MAŠINŲ 
TURRET LATHE 
MILLWRIGHT 
DRILL IR PUNCH PRESS 
TOOL IR DIE MAKER

Gera pradinė mokestis su greitu 
algos pakėlimu. 10c j vai. daugiau 
dirbantiem naktimis. Aukštesnė pra
dinė mokestis patyrusiems vyrams ir 
moterims. Patogiausia 1 ransportaei ia 
Eleveiterlu, Dusais ir Karais. BUTE 
ISLAND karai priveža prie pat durij.

40 VALANDŲ SAVAITĖJE 
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 V AL 

Janette Manufacturing Co. 
556 W. Monroe St. 

Phone Franklin 5174 
Klauskite Mr. K^rger

Vyrų 
V v r u 1 

Vyru 17 iki 50
IR ;

Merginą 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 Transportaeija

2425 S. ROCKWELL ST.

I

IŠDIRBĖJAI DIESEL -< ELECERIC 
STBEAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRI!SU’S VYRUS IR 
MOTERIS KAIPO MAŠINŲ OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

Paprastų Darbininkų
Mach. Pagelbininkų

Mach. Operatorių
100% KARO DARBAI 

$40 IKI $55 Į SAVAITĘ 

PRADŽIOJE
/

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION 

LA GRANGE, ILL.
GENERAL MOTORS CORP.

. (i
' I.’ • f ’'

Lietuvos reikalai
.(LKFSB) Mūsų lrdrespon- 

dentas praneša iš Londono 
šiuos žodžius radęs ' bVitų 
sostinėj išeinančiam' "Gatho- 
lic Herald”, kuris bal. 16-tą 
d. įsidėjo santrauką J. B. 
Kidyko straipsnio, tilpusio 
žurnale “America”. Tasai an 
glų laikraštis pabrėžia dėl 
ko Lietuva, nekęsdama na
cių, drauge bijosi ir Rusijos 
okupacijos ir nuo savęs pri
deda, kad “America” išspaus 
dino straipsnį, kurs primena 
anglų-amerikiečių pasižadė
jimus mažosioms tautoms. 
Lietuva yra taip pat verta 
laisvės, kaip Čekoslovakija, 
— duoda suprasti “Catholic 
Herald”.

LONDONAS.—Yra žinių, 
kad Vokietija pasiryžusi vi
somis priemonėmis padėti 
Italijai šiame kare.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

PIRKITE KARO BONUS!

Taktas, tai suderinimas 
mflsų vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.
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Tolimesnė kero eiga -
AŠIES SUSIRŪPINIMAS

Mūšiams Afrikoje pasibaigus dideliu santarvininkų 
laimėjimu, ne tik nacių ir fašistų, bet ir japonų sosti
nėse, kaip sako pranešimai, rodoma daug susirūpinimo. 
Ašies vadus išmušti iš lygsvaros prisidėjo ir kiti greiti 
ir staigūs santarvininkų veiksmai. Amerikiečių karo jė
gos smarkiai užatakavo Attu, vieną iš svarbiausiųjų 
Aleutian salų; Anglijos Premieras Winaton Churchill 
skubiai atvyko su karo ekspertais į Vašingtoną tartis 
su Prezidentu Rooseveltu ir karo vadovybe; Jungtinių 
Valstybių vyriausybė siunčia specialų atstovą Maskvon; 
čia atvyksta ir Čekoslovakijos prezidentas Benešąs. 

ITALAI DESPERACIJOJ

Yra daviniu kad šie visi veiksmai tikrai stipriai pa
veikė Italijos fašistus. Ir ne be’ pagrindo. Italija įf- jos 
salos Viduržemių jūroj, be abejonės, pasidarys vienas 
iš kelių santarvininkų invazijai Europon. Fašistai pra
dėjo dar labiau nervintis po to, kai pasklido gandai, 
kad Hitleris ištrauks iš Italijos visas savo karo jėgas, 
kurios būtinai reikalingos Vokietijai ginti, o fašistus 
paliks vienus savo krašto likimu rūpintis. Italija, pra
radusi veik visą laivyną, daugybę lėktuvų ir pakėlusi 
kitus nuostolius Afrikos mūšiuose, jaučia neatlaiky
sianti jungtinių tautų invazijos. Iš tos priežasties kilo 
gandų, kad karalius Emanuelis atsistatydinsiąs ir savo 
sostą sūnui užleisiąs. Bet italų visuomenė būtų labiau 
patenkinta, jei ne karalius, bet Mussolinis pasitrauktų, 
nes jis įtraukė italų tautą į šią nelaimingą padėtį. Pa
sklido ir tokių gandų, kad Italija rimtai norėtų daryti 
atskirą taiką su jungtinėmis tautomis. Ir patys fašistų 
šulai jau, matyt, jaučia, kad jų visos svajonės sudužo. 
Bet, nežiūrint kaip geras taikos sąlygas Italija siūlytų 
santarvininkams, jų tol nepriims, kol ji visai nepasi
duos. Fašistų režimas turės visai pasitraukti.

KAS BŪT, JEI ITALAI PASITRAUKTŲ?

Bet, ar bus vienaip ar kitaip, jungtinės tautos rūpin
sis išmušti iš karo Italiją ir Suomiją. Taip įvykus, tai 
stipriai paveiktų vokiečių nuotaiką. Jie tada tikrai įsi
tikintų, kad, sugriuvus keliems jų partneriams, ir jiems 
patiems netolimas galas. Tada ir jie greičiau priverstų 
nacius pasitraukti iš valdžios ir patys paėmę krašto 
vairą į savo rankas padėtų ginklus į šalį.

I« NACIŲ SVAJONfig SUDUŽO

Yra žinių, kad ir nacių viršūnėse jau pripažįstama, 
kad jų svajonėms apie Europos dominavimą jau pada
rytas galas. Dabar jau kariauja ne kad laimėti, bet kad 
šiaip taip išsilaikyti. Iš to galima suprasti, kaip didelis 
pasikeitimas įvyko per paskutinius kelis mėnesius.

Vis tik, nemanykim, kad karas jau baigiasi. Didieji 
ir lemiamieji mūšiai dar turės įvykti. Jie dabar pla
nuojami Vašingtone. Europon bus įsiveržta, be abejo
nės, ne vienu, bet keliais frontais. Vokietija, aišku, yra 
stipriai apginkluota. Jos kariuomenė dar ir gausinga 
ir prirengta. Tačiau nereikia užmiršti, kad nacių jėgos 
vis tik jau nyksta, kuomet jungtinių tautų jėgos auga. 
Oro jėgų pirmenybė santarvininkų pusėje. Lėktuvais 
bus skaldoma ne tik priešo karo pramonės centrai, bet 
ir pati vokiečių kariuomenė. Jei prie to viso dar pridėti, 
kad visos nacių pavergtos tautos simpatizuoja jungti
nėms tautoms ir laukią progos stoti į atvirą kovą prieš 
savo pavergėjus, tai kas, pagaliau, begalėtų abejoti 
apie jungtinių tautų pergalę.

POLITINE OFENSYVĄ

Reikia manyti, kad santarvininkai, pradėję militari- 
nę ofensyvą Europoje, atsižvelgs ir į politinę ofensyvą. 
Visos tautos yra sudėjusios savo viltis į santarvininkų 
rankas. Jos neturi būti apviltos. Jau dabar aiškiai turi 
būti pasisakytą, kad visa pilnuma bus įgyvendintas

Atlanto čarteris. Pasisakyti reikia, nes daugelyje Eu
ropos mažesniųjų tautų tarpe yra rimto susirūpinimo 
dėl nepamatuotų Sovietų Rusijos pretenzijų į Baltijos 
valstybes ir Lenkijos ir Suomijos dalis. Turi būti ga
rantuota Prancūzijai ir kitoms tautoms, kad joms val
džios nebus primestos, bet kad patys žmonės jas susi
darys. Net ir vokiečiai turi žinoti, kad besąlyginis jų 
pasidavimas, nereiškia vokiečių tautos sunaikinimą, bet 
tik visišką nusiginklavimą ir jų gengsteriškęs nacių 
valdžios likvidavimą.

Juo aiškiau bus nustatytas pokarinio tautų gyveni
mo planas, juo greičiau bus pasiekta jungtinių tautų 
pergalė Europoje.

Karas su Japonija
Pradedant invaziją Europon, be abejojimo, nebus ap

leistas ir Paęifiko frontas. Anglų pasitraukimas iš Bur- 
mos, keliamas aliarmas Kinijoj ir Australijoj turės su
silaukti ir greitos ir sustiprintos pagalbos.

Tą pagalbą pristatyti jau bus lengviau, nes Vidurže
mių jūrų kelias jau atvira®. Ir jis žymiai yra sutrum
pinamas.

Ne tik spaudoj, bet ir kongrese yra keliamas klau
simas, kad ofensyvą visomis karo priemonėmis prieš 
Japoniją taip pat dabar reikia pradėti. Visi supranta, 
kad pirmiausiai Berlyno-Romos ašis turi būti sudau
žyta, tačiau ir japonų pozicijos lygiagrečiai turi būti 
daužomos. Delsimas* sustiprintos ofensyvos duoda pro
gos japonams ruoštis ir savo pozicijas tvirtinti.

Lietuves žmona sietinai

Lietuvių Katalikų Federacijos spauaos biuro žinio
mis, kasdien žiūrėdami mirčiai į akis patrijotai lietu
viai tėvynėje leidžia slaptą laikraštį: “Nepriklausoma 
Lietuva”. Apie slaptojo lietuvių sąjūdžio siekimus tas 
laikraštis taip rašo: “Į egzistuojančių tautų bloką įei
sime tiktai per kovas, kraują 4r plieną. Atsiekusių vai
sius galėsime skinti tiktai turėdami rankose ginklus... 
Kaip bus sudaryta busimosios Europos, pusiausvyra, dar 
nežinome, bet męs, pasiryžę joje dalyvautu kaip suverene 
valstybė, kuri turi savo ribose visus lietuvius ir visas 
žemes, vis viena, ir anksčiau jos buvo nepriklausomos, 
ar buvo svetimų valdomos. Būsima Lietuvos teritorija 
turės apimti visus lietuvius: lietuvius iš kalbos ir iš 
kraujo, ir iš kilmės, nežiūrint to, kokia kalba dabar 
jie kalba. Todėl mes siekiame nepriklausomos Lietuvos 
su lietuvišku pajūriu vakaruose, su lietuvišku Vilniaus 
kraštu rytuose, Lietuvos su sostine Vilniumi. Už šią 
Lietuvą visi lietuviai, be pažiūrų skirtumo, kovos ligi 
paskutinio”.

Straipsnis baigiamas šitaip: “Mūsų laukia dar dideli 
sunkumai, didelės aukos, kurių pareikalaus ir visas ka
ro laikas, ir atatinkamas jo momentas. Bet nėra nei 
viena auka per didelė, jeigu ji atneša tautai laisvę ir 
nepriklausomybę.” Po tuo slaptojo Lietuvos laikraščio 
straipsniu pasilašo slapyvarde Girinis.t*
•
šios savaitės pabaigoje į Chicagą atvyks Edvardas 

Benešąs, Čekoslovakijos prezidentas. Jis čia išbus ke
letą dienų. Sekmadienį) Chicago Stadium bus didelis če
kų masinis susirinkimas. Dr. Benešąs kalbės šiuo klau
simu — “Dėl ko mes kariaujam?” šeštadienį Council of 
Foreign Relations surengtuose pietuose jis kalbės apie 
Europos mažųjų tautų ateitį. Klausimai aktualūs ir įdo
mūs. Mūsų veikėjams būtų naudinga dr. Benešo kalbų 
pasiklausyti.

lt

RAF ARDO VOKIEČIŲ UŽTVANKAS

J

Berlyno radijas pripažino, kad RAF bom bonešiai sugadino jėgos užtvankas prie Eder 
(viršuje), netoli Waldeck, ir Ruhr, kur šimtus milijonų vandens galionų ileido į slėnius. 
Užtvanka gamino elektrą daugiausia dėl Ruhr area industrijos.

Kai lietuvių dienų apvaikščiojo visame 
pasaulyje

- >

SPAUDOS APŽVALGA ]

(LKFSB) Po Didžiojo ka
ro, atsteigiant Lietuvos ne
priklausomybę, daug padėjo 
išgarsinti lietuvių vardą po
piežiaus visame pasaulyje 
paskelbtoji Lietuvių diena. 
Šį gegužės mėnesį, ją prisi
mename, nes ji įvyko gegu
žės mėn. 20 d., 1917 m., Lie
tuvių delegatai gavo specia
lią audienciją pas popiežių 
ir išdėstė savo pageidavimus. 
Popiežiui buvo perduotas ir 
specialus Lietuvos vyskupų 
raštas tuo reikalu ir popie
žius Lietuvių dieną paskyrė. 
Jai besiruošdamos centrinės 
lietuvių organizacijos turėjo 
daug darbo. Per keletą sa
vaičių reikėjo į visą pasau
lį pasiųsti laiškai ir atatin
kama literatūra. 1917 m. ge
gužės mėnesį karas dar ne
buvo pasibaigęs, -o reikėjo 
susisiekti su dešimčia tūks
tančių katalikų vyskupų, rei 
kėjo rūpintis duoti medžia
gos apie Lietuvą trims šim
tams milionų katalikų. Kaip 
plačiai to laiko lietuvių ,už
simojimai ir energija siekė, 
galime suprasti kad ir iš to, 
jog net į Tolimuosius Rytus 
ir į Kiniją iš Marseillės uos
to buvo pasiųsta medžiagos 
15 didelių maišų. Per Barce- 
loną pasiųsta buvo 20 maišų 
propagandinės medžiagos a- 
pie Lietuvą į Pietų Ameri-

PA8IDAVĖ NELAISVĖN

ką ir Australiją. Tarptauti
niu mastu veikęs Lietuvių 
Informacijos Biuras nuolat 
papildomai davė žinias apie 
besiartinančią lietuvių die
ną. Bet už tat rezultatai bu
vo puikūs. Dėka popiežiaus 
parodyto prielankumo, visas 
pasaulis sužinojo Lietuvos 
vardą ir išgirdo apie lietu
vių vargus. Ne . tik iš Ebro-

• • f f

pos kraštų, bet net iš Kini- 
jos ir net Japonijos katalikų 
bendruomenių atėjo Lietuvai 
prielankūs atsiliepimai su 
kukliomis aukomis, kokias 
neturtingi misijų kraštų 
krikščionys, iš kitur šelpia
mi, gali sudėti. Net tolimų 
Fidži salų juodukai verkę 
girdėdami Lietuvos vargus 
okupacijoje. Ir taip,- šalia 
plačios reklamos, dar buvo 
suaukota keletas milionų šel
pimui nuo karo nukentėju
sios Lietuvos žmonių.

Knygos apie Lietuvą 
Kanadoje ir Anglijoje

(LKFSB) Prieš kiek laiko 
esame pasiuntę keletą Liet. 
Kult. Instituto leidinių į An
gliją. Iš Londono mums da
bar praneša, kad keletas eg
zempliorių tų leidinių atsi 
dūrė Anglų Kalbos Politech
nikos knygyne. Knygelės su
kėlė profesoriuose gyvą suT 

si d ome j imą lietuvių kalba ir 
lietuviai^ tik Anglai* <norėtų, 
kad knygelė® būtų. didesnės 
ir kad jie tuo būdu turėtų 
daugiau informacijų. Angli
ją taipgi pasiekė knygelės 
apie 15 Lietuvoje nukankin
tų kunigų. Net svetimtau

čiai reiškia pasipiktinimo to
kiais žiauriais darbais prieš 
lietuvius. Minėtą brošiūrėlę 
apie 15 Lietuvoje sušaudytų 
kunigų su susidomėjimu skai 
to ir Kanados lietuviai. Ne- 
seniai jie paprašė naujo siun 
tinio tų knygelių.

Generole Pilvas"

“Vienybėje” randame tokią pastabą:
“Kadaise gen. Granto tarta® ir neseniai, Caaablan- 

koje, prezidento Roosevelto pakartotas “uncondition- 
al surrender” sakinys, kaip matyti, jau vykdomas.

“Nenugalimi” vokiečiai, tie stebuklingi naciai, ku
rie “vandeny neskęsta, o ugny nedega”, pasiduoda 
greičiau, negu juos amerikiečiai spėja valgydinti.

“Vargiai, ar kada nors vokiečiai buvo taip sočiai 
valgydinami, kaip dabar, jiems patekus į nelaisvę Tu- 
nisijoje...

“Stoikas su duona ir sviestu, .bulvės su ąpinačiais, 
marmaladas su ananasais ir kava su cukrum, tai toks 
gardumėlis, dėl kurio, dievaži, vertą, pasiduoti.

“Europos moterys sako, kad kelias į vyro širdį ei
na per jo pilvą.

“Berods, visi tie karai, visos tos senojo pasaulio 
revoliucijos, prasidėjo ir baigėsi... pilve.

“Sakoma, kad “striukas bukas vokietukas su kau
lelio kailinukais” jau labai daug bėdos turėjęs su ge
nerolu žiema.

“Bet ar žinote, kas nugalėjo kaizerį?
“Tai generolas Uacoaditional Surreader Pilvas.”

Col. Gen. Juergen von Ar- 
nim, vyriausias ašies jėgų 
vadas Afrikoje, apleidžia 
britų pirmos armijos štabą, 
kur jis pasidavė nelaisvėn.

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

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAI 
TEIKIAMAS DYKAI ! J

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANJ>OS: 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 išdavėtu rakan- 
IR MATERIOLAS <*¥• bet paveskite mums juos perdirb-

PIINAI ti mūsū pilnai įrengtoje dirbtuvėje. .
nutai Pirmiau dirbome naujus rakandus,

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą aa* 
vo dirbtuvę periaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius matcriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE EURWTURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ TEL.: LA*AYEWE 8&I«
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CHICAGOJf IR APYLINKĖSE
Susikūrė "spar

nuoto šeima’'
Praėjusį sekmadienį kun. 

A. Baltutis švč. Panelės Gi
mimo par. bažnyčioj surišo 
amžinu moterystės ryšiu du 
‘ ‘Sparnuotus lietacvius’ ’ — 
lakūną A. Prose-Prosevičių 
su Juze Dargyte, lėktuvų 
nubse, keletą metų skraid
žiusia ir laimingai išlikusia 
gyva didelėj lėktuvo katas
trofoj. Šliūbas buvo su šv. 
Mišiomis 12 vai. dieną.

Pabroliais buvo — jauno
jo brolis V. Prosevičius, kiu
ris lanko laivyno lakūnų mo
kyklą, ir artimas draugas 
Antanas Davidonis; pamer
gėmis — Stasė Dargytė ir 
Emilija Prosevičiūtė.

Vestuvių pokylis buvo resv » » * >
torane prie 104 ir S. Western 
Avė. Pokylis buvo jaukus. 
Programai vadovavo L. Ši
mutis. Pasakyta daug nuo
širdžių sveikinimų jaunai 
“sparnuotai” šeimai. Be jau 
nųjų tėvų (Dargių ir Prose
vičių) kalbėjo jų broliai it 
Sesutės. Be to, kun. A. Va
lančius, dr. J. Poška, dr. 
Prusis, kun. A. Zakarauskas, 
Al. Alešauskas ir kiti.

Jauki vestuvių puota bai
gėsi Prosevičių namuose.

Prosevičiai ir Dargiai yra 
žymūs biznieriai Marąuettė 
Parke. Prosevičiai užlaiko 
maisto produktų krautuvę, o 
Dargiai aptieką. Ir vieni ir 
antri išaugino, išmokslino ir 
gražiai išauklėjo gausingas 
šeimas ir dar randa laiko vi
suomenės veiklai.

Iš Federacijos Chicago 

apskrities sus-mo

Fedetacijos apskrities su
sirinkimas buvo gyvas ir at
silankė daug draugijų atsto
vų bei veikėjų. Pasigesta tik 
Chorų sąjungos atstovų. Ne
žinia, ar sąjunga neturi iš
rinkusi atstovų, ar belaiko 
savo susirinkimų.

Ateitininkų draugovės at
stovas A. Skirias, plačiai 
nupasakojo įspūdžius iš ke
lionės į tarptautinį šokių fes 
tivalį, kuris įvyko Philadel-

REMKITE “DRAUGĄ"

phijoje. Pažymėjo, kad lie
tuviai su savo tautiniais šo
kiais tame festivalyje buvo 
gražiai reprezentuojami ir 
reklamuojami. Čia priklauso 
padėka Lietuyos jaunimui — 
ateitininkams, ^kuriems, nors 
dėl karo visokių sunkumų 
tehka pakelti, tačiau savo 
veikla ir lėšomis garsina lie
tuvių ir Lietuvos vardą kitų 
tautų tarpe.

Iš Marųuette Park šv. Bar 
boros draugija prisidėjo prie 
Ffederacijos. T a i pavyzdys

kitoms draugijoms. Mar- 
ąuette Parke randasi nema
žai patyrusių veikėjų. Tad 
Fed. skyriui veikti yra ge
ros sąlygos. Veikėjai turėtų 
pasirūpinti ten suorganizuo
ti skyrių. Sekr.

liūdna žinia iš 

Aurora, III.

Gegužės 7 d. čia mirė Sta
nislovas Baltrušaitis, išgy
venęs 64 metus amžiaus. Iš

Lietuvos paėjo Skaisgirės pa 
rapijoa, Rebinių kaimo, A- 
merikoj išgyveno 40 metų. 
Buvo “Draugo” skaitytojas.

Paliko nuliūdime žmoną 
Eleną, du sūnus — Viktorą 
ir Stanislovą, dukterį Ele
ną (Mrs. Long), tris anū
kus, du brolius — Pranciš
kų ir Kazimierą Chicagoj.

Po bažnytinių pamaldų pa 
laidotas gegužės 10 d. Mt. 
Olivet kapinėse

Velionis priklausė prie Šv.

Kazimiero draugijos. Buvo 
jos įsteigėjas (Draugija į- 
šteigta gegužės mėnesį 1911 
m.) ir darbavos joj iki pat 
mirties. Draugiją paliko pa
vyzdingoj tvarkoj.

Šiuo pranešu visiems Šv. 
Kazimiero dr-gijos nariams,

kad susirinkimas įvyks ge
gužės 23 d., paprastoj vietoj. 
Visi kviečiami atsilankyti. 
Reikia sumoneu prikiausan 
čius mokesčius ir pasimelsti 
už velionio sielą.

•1. Žekonis, sekr.

GAR*, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNĖRAL HOME

Genausian patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ. I
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Skolinam Pinigus 
Morgičiattis

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

kreipkitės prie mūsų

TAUPYKITE

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINE 
bivtmcNTv 
RATA

1751 W. 47th Strfeel

helen ŽftOKER
(po tėvais Brencius)

Gyveho 3518 S. Fhrhell Avė, 
Tel. Blvd. 8439

Mirė geg. 17 d., 1943 ra.,
2:20 \al. ryte, sulaukus 28 
metų amžiaus.

Gimus Chicagoje.
Paliko dideliame hullūdime 

vyrų Jonų, sūn-ų Jonų, 3 me
tų amž., motinų ir tėvų Pet
ronėlę ir Dominika Brenčius, 
seeerj Josephlne Brdwh, švo- 
gerį Helmar, brolį Aleksan
drų Ir švbgsrkų Marcella, dė
dę Pranciškų Brenčių, 4 te
tas — Elendrų Kiršienę ir jos 
Šeimų, Anelę Stasiulis ir jos 
vyrų Vincentų, Domicėlę Zikis 
ir šeimų, Susanų Gricius ir 
šeimų ir daug kitų giminių bei 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Stanley 
Mažeikos koplyčioje, adresu 
3 3 f. 9 S. Dituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, geg. 20 d. iš koplyčios 
8:00 vai. ryto bus atlydėta į 
Šv. Jūrgio parap. bažhyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už Velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazlhiiero kapines.

į Nuoširdžiai kviečiame visus 
' girhiries, draugus ir pažįstamus

dalyvauti štoke : laidotuvėse.

Nuliūdę Vyra«, Sūnus, Mo
tina, Tėvas, Sesuo, švogeris, 
Brolis, švogerka, Dėdė, Tetos 
ir Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Ma
žeika ir Evanauskas, Telefo
nas Yards 1138—1139.

tUARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 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 — GROvehill 2242

.... - , -.Ji ' ""^1

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški/ Vertingi

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncnumeskit senų, sugedusių Budelntnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galimo, pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben ir kiti budeliUkal gali
ma pataisyti.

Apkainaviihas Veltui be Obligacijos

Iš Cicero padangės

Cicero. — šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininkų klū 
bo labai svarbus susirinki
mas bus geg. 19 d., 8 vai. 
vakare, parapijos svetaihėj. 
Visus namų savininkus kvie
čiu dalyvauti šiame labai 
svarbiaine Busirihkime. Bus 
daug naujų pranešimų.

A. Valančius

PASKOLOS

DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOB3SJIMAIS,

FEDERAL
Saviiigs and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermctk 
Road

Telefonam:

^Road
Telefonas:

Ganai 8887
Be.. J. KAZANAU8KA8 

Sekretorius

■ >**■ M w

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Fnrnlture

AlfX
ALBAUSKAS 

and SONS
Factory Represent&tive.

8HOAVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

HEPUbUC 6081
%==

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDGKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANOE Dieną lt Nakų

4608-07 <OUTll HRRMlTAnE AVFNTJ15

Tel. VAROS 1741 -1742
4882-84 EOUTH CALIFORNIA AVENVE 

tėl. LAFafefte 0727
RAbld^PlToGRAMAS — 8100 OnL irKetrirtil. vak.

Ii stoties WGBB (1800), su Povilu Aaltimleru.

PAMINKLAI 
M AU ŽOLE J AI 

ŽENKLAI

iiiliimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimluuiiiMiKiiniii

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose! iiiimmiimiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiitii

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

YVorkrnanship and Materials Uneirelled—at Lnwest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

' KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Kvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washihgton Blvd. 5919 Sonth Troy Street 

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

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8K08 KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patartis Vi m fta yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinaų&aa.

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR jrsv VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS AI'rURKTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IU LINKSMUMO, NES
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO DYGIOS TEMPERATŪROS i

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

MAL.IAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNXTEX vartojstmas ant calcimine, wallpaper, pleis
terio ir wallboard. Vlėnas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant vvallboards. Vienas kotas viskų ųpdengių. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Plumbing ir Hcating, Taisymo ar Reikmenų, Mitoki

South Center Plumbing and Heating 
Supply Compahy, Ine.

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

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas ]

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčiai 

Visose Miesto 
Dalyse.

LACHAWICZ IR SŪNUS
Phone CANAL 2514

Tel. PULLMAN 1274

. 2814 WEST 28rd PLACF
|’ SKYRIUS: 42 E. 108th ST. 

10756 S. MICHIOAN AVĖ.

L BUKAUSKAS
lMfcl SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9641

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LltUANICA AVfiNUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AV®. ( Phone LAFAYETTE S5|2
■ ' ■ ■ ■ i ' .................. ........... i.ii.ii ■ ,, i

P. J. RIDIKAS i
8884 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREtft j

Telephone YARDS 1419

L J. 2OLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1188-84
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Peržiurėjo krautuves
Pereitą savaitę Kainų Ad

ministracijos investigatoriai 
peržiūrėjo 737 krautuves, 
178 krautuvės rastos, jog 
peržengė kainas dėl pork
ehops ir bacon. 114 krautu- 
ft.- --------------------------------------

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis ! -

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

ATI: I KITĘ ir patys pamatykite šiandieni

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

DIDELI MATRASAI geros vatos . 

COIL SPRINGS, lovų springsai po 

VAIKŲ LOVELES, vežimėliai po ... 

LOVOS—DRESERIAI—CHESTS po

JOSEPH F. SUDRIK
3241 South Halsted Street 

Tel. CALumėl 7237

Siuomi Skelbia Didį, Pavasarinį
IŠPARDAVIMAI?

RAKANDŲ. PEČIŲ. RADIO, JEWELRY. MALEVOS ir tt.

9x12 KLIJANKĖS po........................ $2.95’ p° $3.95 — $6.95
VARDINĖS KLIJANKĖS, 12 p. pločio po 39c ir 69c už yardą

1942 GERIAUSIOS PHILCO RADIOS, 8 tūbij po............$79.50
MOTOROLA RADIO combinacijos po ........ $139.50

GRAŽIOS SOFOS su sprįngsais, gražių, tvirtų spalvų, kurią galima
padaryti į lovą, už ............................. . ........................... $49.50

2 ŠMOTŲ DRŪTI PARLOR SETAI po...................................................... $59.00
2 ŠMOTŲ PARtoR SETAI “Custom” padaryti, Pullman, Renske, 

Kroehler, Perfect, kaina $219.50- duodama nuolaida už seną 
parior setą iki .......................... ..................................................... $50.00

Didelis pasirinkimas Parlor setų, gerų Miegamo Kambario setų, Karpetų, 
Dinetų ir Dining Room setų už tokias žemas kainas kad jūs pamatę nusistebėsite.

SENUS PARLOR SETUS PERDIRBAM UŽ $29.00
Budriko Krautuvė atdara Ir Sekmadieniais nuo 10:00 ryto iki 4 v. popiety.' '

'**gin

vių neturėjo iškabinusios 
kainų sąrašo. Apie tai pra
nešė pereitą pirmadienį Mi- 
chael F. Mulcahy, metropo- 
litan area administratorius.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JI KITIEMS

Sužeistųjų kareiviu 
s$rašas

Karo departamentas, ge
gužės 18 dieną, paskelbė 
1,057 Amerikos kareivių pa
vardes, kurie buvo sužeisti 
įvairiuose karo frontuose; 
jų tarpe 19 vyrų yra sužeis
tų iš Chicago area.

Jauniausia kareivio 
motina

Nora L. St. John turi 29 
metus amžiaus, ji gyvena 
Houston, Tex. Minima mo
teris yra jauniausia visoje, 
šalyje kareivio motina. Jos 
sūnus, pvt. James Curtiss 
Simmons, 19 metų amžiaus, 
yra San Diego, Cal., kariuo
menės stovykloje.

KAVA
Gegužės 30 diena pasku

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

9

$9.95
$9.95

$12.95
$19.95

TRACK SLOW, FINISH CLOSE

“Draugas” Acme pboto 

A good muader, Clarence Dunn, Illinois, w.on the mile
run in the Big 10 track meet, Evanston, III., with Ross 
Hume, Michigan, second. Michigan, although they failed 
to win an event, took the 43rd championship on points 
by squad strength.

Japonai Į Raudonojo Kryžiaus laivą 
paleido torpedą
299 ASMENYS ŽUVO. KĄ PASAKOJA IŠSIGELBĖJUSI 
MOTERIS. NEPAPRASTAI ŠIURPŪS PERGYVENIMAI

Du šimtai aštuonias de- Eleanor Savage sako, kad 
šimt aštuoni australiečiai ir | ji buvo pažadinta, kai pasi- 
anglai ir vienuolika moterų girdo explozija. Ji pažvelgė
nursių žuvo, kai japonų sub- 
marinas sutorpedavo Aust
ralijos ligoninės laivą Cen- 
taur, kelios mailės nuo 
Queensland pakrantės. Ja
ponai laivą sutorpedavo pe- 

ireito penktadienio (gegužės 
:14 dieną) ryto tamsumoje. 
Apie tai gauta žinių gegu
žės 18 dieną.

Tiktai iš 363 asmenų išsi
gelbėjo 64 žmonės. Kiti din
go arba žuvo.

Iš dvylikos nursių tik vie
na moteris išsigelbėjo. Lai
ve amerikiečių ir ligonių ne
buvo.

BUVO MATYTI RAUD. 
KRYŽIAUS ŽENKLAS

Laivas plaukė iš Sydney į 
Naująją Gvinėją, pilnai ap-
šviestas, ir Raudonojo Kry-, 8utorPedavo laivą' Tiri žm°- 

nes meldės. Karštai žmonėsžiaus ženklas buvo apšvies
tas, kai torpeda palietė lai
vą. Laivas plaukė be eskor
to (be palydovinio laivo).

Išsigelbėjusieji praleido 
36 valandas ant silpno raft, 
pirm negu jie buvo paimti
pereitą šeštadienį, gegužės Nuo rafto buvo matyti 
15 dieną. Queensland pakrantes na-

Pusė tuzino išsigelbėju- mų šviesos. Kitą dieną po 
šiųjų stovėjo 36 valandas pietų skrido lėktuvas viršų-4
ant laivo skeveldros, kuri 
buvo jiems “raftu”. Kokias 
dvi pėdas buvo pasinėrę 
vandenyje. Ir jie taip išvar
go, kad vos galėjo pastovė
ti.

Gen. MacArtrur dėl tokio 
japonų žiaurumo išreiškė gi
lų pasipiktinimą.

Išsigelbėjusi moteris bu
vo Eleanor Savage, iš Syd
ney, kuri gavo akies pajuo- 
davimą ir nusibraižymų kai 
šoko iš laivo. Ji palaikė ge
rą nuotaiką kitų tarpe. Išsi
gelbėjusieji iš sutorpeduoto 
laivo karštai meldės ir mal
davo Viešpaties pagalbos. 
Kada minima moteris buvo 
paimta iš jūros, paaiškėjo, 
jog jos trys šonkauliai buvo 
sulaužyti.

pro langą ir pamatė, jog lai
vas paskendęs liepsnose. Mi
nima moteris ir jos draugė 
tuojau apsivilko ant paja
mos life jackets ir abi iššo
ko iš laivo. Jos draugė pate
ko ant laivo skeveldrų ir žu
vo.

Jūra buvo apdengta alie
jumi ir Savage išreiškė nu
sistebėjimą, kad nuo liepsnų 
neužsidegė aliejus.

KARŠTAI MELDES

Eleanor Savage yra gera 
plaukikė, todėl ji pasiekė 
raft. Vienas vyras jai davė 
overcoat’ą, kuri pasidalino 
su 16 metų amžiaus jaunuo
liu.

Kai tik pasigirdo explozi- 
ja ir buvo aišku, jog priešas

meldės, kai jie laukė ir išsi
gelbėjimo iš jūrų.

Kada laivas buvo sutorpe- 
duotas, pasigirdo šauksmai. 
Nepaprastai šiurpus buvo 
vaizdas.

je plūduriuojančių asmenų 
jūroje ir po dešimties minu
čių sąjungininkų laivas be- 
pluduriuojančius jūrose pa
ėmė į laivą ir 64 asmenys 
buvo išgelbėta.

Pirkite karo bonus.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDĖNGALUS ii neblunkančių spal

vų mediiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

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

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778 
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(Automobilistai skuba 
pirkti leidimus

Pereitą pirmadienį polici
ja gyvai ėmė sulaikyti tuos 
chicagiečius, kurie neturi 
savo automobiliams 1943 
metų miesto ir valstybės lei
dimų važinėti. Per dieną bu
vo parduota 10,000 miesto 
ženklelių automobiliams. Tai 
rekordinis skaičius šiais me
tais.

Amerikos karo 
nuostoliai vyrais

Washington, D. C., May 
17. — Per 17 karo mėnesių 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės kovoje turi daugiau 
kaip 80,000 vyrų nuostolių 
(casualties) sąraše.

Manoma, jog padidės nuo
stolių skaičius iki 5,000 kai 
bus suskaičiuota nuostoliai 
Tunisijos kovų, keturių sa
vaičių laikotarpyje.

Navy praneša, jog navy. 
marine corps ir coast guard 
turi 23,969 vyrus nuostolių 
sąraše, iš jų 7,200 žuvo, 
4,688 buvo sužeisti ir 12,061 
dingęs.

Armija nuostolių sąraše, 
iki gegužės 7 dienos, turi 
56,942 vyrus, iš jų 6,076 žu
vo, 12,277 buvo sužeisti, 24,- 
346 dingę, 14,244 yra nelais
vėje. Iš sužeistųjų 4,000 grį
žo į savo pareigas ar aplei
do ligonines.

Merchant marine, nuo 
1941 metų, rugsėjo mėnesio, 
kaip pranešė pereitą pirma
dienį navy, turi nuostolių 
sąraše 4,555 vyrus, skaitant 
nuo 1941 metų, rugsėjo mė
nesio.

Po ginčo mirtis
Chicagoje, pereito pirma

dienio rytą, dvidešimt pen
kių metų amžiaus vyras po 
ginčo nušovė savo žmoną. 
Kada vyras nušovė savo 
žmoną, jis tuojau pasidavė 
į policijos rankas. Vyras po
licijai pareiškė, jog jo žmo
nos visą naktį nebuvo na
mie, tik grįžo 5 valandą ry
tą. H l**i

Du jų vaikai, vienas dvie
jų metų, o kitas penkių mė
nesių, buvo nugabenti į šv. 
Vincento našlaičių namus.

Daug vandens
Illinois valstybės centrali- 

nėje dalyje vanduo yra ap
sėmęs 50,000 akerių žemės. 
Vanduo nemažai tiltų išplo
vė. i i

Gegužės 21 diena paskuti
nė diena dėl kupono 5 “A” 
gazolino racionavimo kny
gelėje.

X Žurnalistas S. Pieža ir 
kun. A. Miciūnas, MIC., drau 
gaus kun. P. Cinikui, MIC., 
į Amerikos Katalikų Spau
dos suvažiavimą Toledo, O. 
Pirmasis bus korespondentu 
“Chicago Heraįd-American ”, 
o antras bus atstovu įtakin- 
giausio Milwia.ukee dienraš
čio “Milwaukee Catholic He- 
rald Citizen.’’

X P. Baltinis, Chicago u- 
niversiteto studentas ir Lie
tuvos Ateitininkų atstovas į 
Pax Romana kongresą, pa
šauktas į karą, šiomis die
nomis buvo parvykęs į sve
čius ir lankėsi “Draugo” re
dakcijoj. Gerai išrodo ir pa
tenkintas kariuomenės gyve
nimu.

X Vargdienių Seserų Gil- 
dos piknikas įvyks liepos 25 
d., Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” darže, (West Sidė- 
je). Gildos nariai ir šiaip 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės Marijos seserų priete- 
liai stropiai rengiasi, kad 
sėkmingai jį pravedus.

X S. Gabaliauskas, “Lie
tuvių Žinių” redaktorius, ži
nomas ir Chicago lietuviams, 
kaip A. Skirius praneša, la
bai gerai buvo suorganiza
vęs Ateitininkų draugovės 
šokėjų grupės priėmimą Cle- 
velande ir Pittsburghe.

X Jttkn Aglinas, populeri 
Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos sodalietė, 
bus Gegužės Karalienė per 
Panelės Šv. apvainikavimo 
iškilmes gegužės 23 d. po
piet bažnyčioje. Per šias iš
kilmes bus priimta daug nau 
jų narių. Po visam bus už
kandis ir naujų narių pager
bimas.

X Labdarių Sąjungos lai
kinojoj prieglaudoj, kaip te
ko išgirsti atstovo praneši
mą Federacijos Chicago aps 
krities susirinkimui, jau ran 
dasi per 20 senelių. Kasdien 
gauna naujų prašymų pri
imti. Labdariai todėl* deda 
didelių pastangų, kad kuo- 
greičiausiai baigus vidaus į- 
rengimą didingoj mūro prie
glaudoj.

X Marijona Urbienė, bri- 
dgeportietė, paliko amžina 
narė šv. Kazimiero Ąkade 
mijos Rėmėjų draugijos bu 
vusioj 2 skyriaus vajaus va 
karienėj, Šv. Jurgio parapi 
jos salėj, įnešdama visą šim 
tinę. Tik jos vardas per klai 
dą buvo praleistas “Drau
ge” aukotojų sąraše.

X Kun. J. Skripkaus, šv. 
Pranciškaus Seserų kapelio
no, Pittsburgh, Pa., vaišin
gumo Ateitininkų draugovės 
šokėjai, sako, niekuomet ne- 
pamiršią. Atlankius Apvaiz
dos Kalną, kun. Skripkus vi
sus vaišino skaniais sendvi- 
čiais ir vynuogių sunka, ku
ri ypatingai skani. Kun. J. 
Skripkus yra geras sodinin
kas ir daržininkas. Iki šiol 
Apvaizdos Kalne, sako, yra 
pasodinęs ir užveisiąs virš 
12,000 įvairių medelių — vai 
sinių ir paprastų.
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