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U. S. LAKŪNAI DAUŽO PIETINE ITALIJA
Tūkstančiai gyventojų iš ten ir iš 
salų nešdinasi šiaurių link

Italijos sosto įpėdinis pareiškia, 
kad Italijai trumpa ginklų
BERNAS, Šveicarija, geg. 

25.— (A. P.) Šiaurės Afrikos 
fronte amerikiečiai lakūnai 
vykdo prięš Italiją orinę 
ofensyvą.

Bombonešiais atakuoja Vi 
duržemio jūroje Sardinijos, 
Sicilijos ir Pantelleria salas, 
taip pat pačią pietinę Itali
ją-

Anot gautų čia žinių, vi
sur bombos svaidomos kai 
sviediniai ir sukeliami di
džiausi išgriovimai ir išnai
kinimai.

Šį kartą daugiausia bom
bų teko Cagliari miestui ir 
uostui. Cagliari yra Sardini
jos salos vyriausias miestas.

Iš Romos per radiją pri
pažinta, kad dėl pasibaisėti
nų orinių atakų gyventojai

Alfu saloje penki 
japonu bombonešiai 
numušta

WASHINGTON, geg. 25. 
— Laivyno departamentas 
skelbia, kad japonai Attu 
saloje, Aleutians, desperatiš 
komis kontratakomis sten- 

^giasi apginti nuo amerikie
čių paskutines savo pozici
jas. Japonai antrą kartą bom 
bonešiais darbavosi atakuoti 
amerikiečių jėgas.

Pirmą kartą japonų lakū
nai buvo susimetę atakuoti 
U. S. karo laivus. Bet bom
bonešiai buvo išblaškyti. Da 
bar antrąjį kartą priešas pa- 

A kilo bombonešiais atakuoti 
saloje amerikiečių pozicijas. 
Šį kartą penki japonų bom
bonešiai numušti, o kiti 11

apleido Cagliari. Italų ir vo
kiečių ten karo jėgoms nėra 
progos nė gintis.

Pietinėj Italijoj atakuota 
San Giovanni ir Reggio Ca- 
labria uostai ir miestai.

Tūkstančiai italų gyvento
jų palieka viską ir nešdina
si šiaurių link—Romos kryp 
timi.

Iš Romos pranešta, kad 
tenai tūkstančiai bėglių iš 
visų Italijos dalių jau suplū
dę ir vis daugiau jų atvyks
ta.

Gyventojai, kurie tik gau- 
na progos, apleidžia ir mi
nėtas salas. Nusikelia Itali
jon, kur tikisi rasti sau sau
gesnes vietas.

Premjeras Mussolini, sa
koma, dažnai posėdžiauja su 
fašistų partijos vadais. Spė
jama, kad aptariamos prie
monės Italiją ginti nuo inva
zijos.

Lakūnų atakų o j a m o s e 
prieplaukose ir uostuose ir 
ašies laivų sunaikinama. Bet 
jų skaičius kol kas nežino
mas.

Britų radijas skelbia, Ita
lijos sosto įpėdinis princas 
Humbert išleido specialų įs
pėjimą italams, kad Italijai

AMERIKOS IR BRITŲ KARO VADŲ POSĖDIS

i / "Draugas” Acme photo

Jungtinių Amerikos Valstybių ir britų ka ro vadai turi Washingtone pasitarimus, kur 
bus nustatyta karo vedimo strategija. Kairė je stalo pusėje iš priešakio atgal: Lt. gen. 
J. T. McNarvey, generalinio štabo viršininko pavaduotojas; gen. Geo. C. Marshall, štabo 
viršininkas; brig. gen. John R. Deane, sekretorius; Adm. Ernest J. King, Amerikos lai
vyno vyriausias vadas, ir Lt. pulk. R. L. Vit trup, sekretoriaus padėjėjas. Anglų nariai 
(po dešinei iš priešakio atgal): Comdr. R. D. Coleridge, sekretorius; Brig. H. Redman, 
sekretorius; fieldmaršalas Sir John Dili, britų št. viršininkas; airmaršalas Sir Charles 
F. A. Portal, oro štabo viršininkas; gen. Sir Alan Brooke, štabo viršininkas; Adm. Sir 

Itsnuay.Dudley Pound, laivyno viršininkas; Lt. gen. Sir Hastings L

Sovietų Rusija šiaukiasi daugiau 
maisto produktų iš Amerikos7

trūksta ginklų. Tad jis atsi- jease” keliu iš Amerikos
liepia į kariuomenę, kad ji 
didintų savo dvasinę ir fizi
nę jėgas grumtis su galin
guoju priešu.

KARO EIGA
' EUROPA. —Amerikiečiai 

lakūnai pietinėj Italijoj ata- 
kavo pervežimo terminalus 

kažkur paskpruko. Kovoję su! jr geležinkelių aikštes, o są- 
priešu dausose amerikiečiai, jungininkų lakūnai ir toliau 
lakūnai du lėktuvus prarado, atakuoja vokiečius vakarinėj 

Sužinota, kad Attu saloje• Europoj ir pačioj Vokietijoj.
japonai yra stipriai įsitaisę. 
Turi pakankamai maisto, 
ginklų, amunicijos ir šiltų 
drabužių.

Darbininkų streikas 
Detroite nutrauktas

DETROIT, Mich., geg. 25. 
—Chrysler Corporation ka-

ATTU.—Japonai dažniau 
susimeta atakuoti amerikie 
čių jėgas. Atrodo, kad japo
nai stengsis atkovoti salą..

LONDONAS—Britai ap
skaičiuoja, kad sąjungininkų 
lakūnų atakomis Vokietijos 
karo gamyba daugiau kaip 
20 nuošimčių sumažinta. ..

RUSIJA.—Sovietų kariuo-

r

U. S. lakūnai skaldo 
Rabaul bazę

Sekr. Morgenthau ragina žmones 
pirkti daugiau karo bonų

Sako, tuo būdu bus apsidrausta
b

nuo didesnių federalinių taksų
WASHINGTON, geg. 25.1 grupė nedaugiausia karo bo- 

—Iždo departamento sekre-j nų perka. Vadinasi, daug
kas pinigus taupia ir vyriau 

bonų
torius Morgenthau atsišau
kia į darbininkus, kurie per! sybei neskolina karo 
metus uždirba mažiau 5,000 i įsigijimais.
dol., kad už atliekamus nUo 
paprastų kasdieninio gyve
nimo išlaidų pinigus pirktų 
karo bonus. Sekretorius sa
ko, tik tuo būdu bus išveng
ta privalomojo taupymo — 
didesnių federalinių taksų.

Tą pareiškimą sekretorius 
leido paskelbti užbaigus an
trosios vidaus paskolos kam
paniją, kuri turėjo puikų pa
sisekimą. Buvo užsimota su
rinkti 13 bilijonų dolerių an- i 
trajai paskolai, bet surinkta 
net 18 bilijonų dolerių.

Šiemet karo išlaidų bus 
apie 100 bilijonų dolerių. Iš 
tos sumos apie 30 bilijonų 
bus surinkta taksais. Bonų 
parduota už 25 bilijonus. 
Tad trūkstančią 45 bilijonų 
dol. sumą reikės arba surink 
ti didesniais taksais, arba 
karo bonų pardavimu. Jei 
mažiau karo bonų bus pei- 
kama, taksai bus didinami.

Sužinota, kad Federal Re- 
serve boardas reikalauja iž- 

' do departamento išleisti ma- 
, žos denominacijos, kuponi-
nius bonus, kaip bus vykdo- 

“Ši įvykusi paskolos kam- ma trečioji vidaus paskola, 
panija rodo, kad amerikie-' Sako, kai už turimus bonus 
čiai nesunera rankų ir ne- j palūkanos kas 6 mėnesiai
laukia, kad būtų privalomuo 
jų būdu verčiami finansuoti 
išlaidingiausią karą istori
joje,” sako sekretorius.

Sekretorius visgi randa, 
kad uždirbančių mažiau 5,- 
000 dol. per metus žmoniųSĄJUNG. VADOVYBE 

Australijoje, geg. 25. — Va-
dovybė paskelbė, kad U. S. n ; ... wnL jprj-,;, 
lakūnai bombonešiais ataka- KujOI TUnICViOlJ

būtų išmokamos, tokie karo 
bonai būtų patrauklesni, 
šiandieniniai karo bonai yra 
be kuponų. Bankininkai yra 
nuomonės, kad kuponinius 
karo bonus žmonės mieliau 
pirksią.

HOT SPRINGS, Va., geg.i o po karo reikės dar ir civi- 
25.—Sovietų Rusija reikalin Į liniams gyventojams iki su-
ga daugiau maisto laimėti j naikintas žemės ūkis bus at-Į vo japonų bazę Rabaul, New 
karą ir kad šiandie “lend| statytas ir patvarkytas. į Britam, gi bazė skaitoma

ro fabrikuose vakar darbi-, meng atmušė vokiečių ata- 
ninkų streikas nutrauktas ir jkas sukeitas keletoj atskirų 
darbai normaluman grįžta., fronto dalių
Nuo praeito ketvirtadienio1
daugiau kaip 21,000 darbi-. KINIJA—Chungking apy 
ninku nedirbo. Jiems nutrau klnal įsitvirtina, nes
kus darbą, kituose karo fiab- JaPonal rengiasi šią sostinę 
rikuose šimtai darbininkų atftkuotL
taip pat buvo priversti bedar PACIFIKAS. — Sąjungl- 
biauti, nes iš Chryslerio fab- ninku lakūnai išmetė apie 16 
rikų negauta reikalingų da-tonų bombų j japonų bazę 
lių. > RabauJ.

gaunamo nepakanka.
.Taip spaudos atstovams 

pareiškė sovietų atstovybės 
maisto konferencijoje pirmi
ninkas A. D. Krutikov.

Jis sakė, kad Sovietų Ru
sijai maistas yra reikalingas 
dabar ir bus reikalingas po 
karo iš svetur gauti. Sovie
tai to visa tikisi gauti ne iš 
kur kitur, tik iš Amerikos.

Anot jo, šiandie daug mai 
sto reikia rusų kariuomenei,

U. S. bombonešiai 
atakuoja japonus 
Rangoon, Burmoj

NEW DELHI, Indija, geg. 
25.—U. S. lakūnai didžiai
siais bombonešiais atakavo 
japonų okupuojamą Ran
goon uostą Burmoje.

Kad uostui gerai kliuvo, 
apie tai negali būti kalbos. 
Bet blogas oras neleido la
kūnams apžvalgyti bombo
mis sukeltų ten nuostolių.

Martaban įlankoj lakūnai 
trimis bombomis pataikė į 
plaukiantį japonų laivą, 
kurs apvirto. Kitas mažesnis 
japonų laivas paspruko.

Britų lakūnai taip pat ata 
kavo kai kurias japonų po
zicijas Burmoje.

Be to, sovietai reikalingi 
ilgojo termino kreditų.

Krutikov pasakojo, i kad 
karo padarytus žemės ūkyje 
nuostolius šiandie neįmano
ma nė paviršiniai apskai
čiuoti. Nuostoliai milžiniški 
ir ims daug laiko rusams vai 
stiečiams ūkius atsteigti, 
grąžinti juos į normalį stovį.

naciaib
maišius kelia

viena svarbiausiųjų japo
nams. Ten japonai turi įsi
taisę didelį aerodromą.

Apie 16 tonų bombų iš-

LONDONAS, geg. 25. — 
Belgų žinių agentūra skel
bia, kad vokiečių kariuome
nėje Belgijoj reiškiasi neri
mas ir paskutiniais laikais 
jau trys kareivių maištai vos! 
nuslopinti.

Sakoma, kareiviai Siunčia- 
mi Rusijos frontan atsisako! 
vadų klausyti.

• I

Sardinijoj sutraukta 
naciu kariuomenė

LONDONAS, geg. 25. — 
Reuters žinių agentūra pra
neša, kad Sardinijoje su
traukta vokiečių kariuome
nė. Apie tai per radiją iš 
Berlyno paskelbta. Pažymė
ta, kad ten vokiečiai su ita
lais šauniai įsistiprinę, o 
ypač pakraščiais.

dausose kaujasi
MASKVA, geg. 25.—Vado 

vybė praneša, kad kai kurio
se Rusijos fronto dalyse vo
kiečių sukeliamos atakos ru-

mesta į bazę. Eilė pastatu i Sų artilerija atmušamos, 
sugriauta,. Sukelti dideli gai
srai, kurie per keliasdešimts 
mailių buvo matomi nušvie
čiant padanges.

Be to ir N. Gvinėjoj japo
nai dienos laiku buvo ata
kuojami.

WASHINGTON. — Laivy 
no sekret. Knox sako, kad 
Attu saloje japonai vis smar 
kiau slėgiami prie jūros pa
kraščio rytiniam salos gale.

Šiaip didesnių kautynių sau
sumoje šį kartą nėra. s 

Bet dausose kai kur vyks
ta atkaklios kautynės ir vis 
daugiau vokiečių lėktuvų 
numušama.

Šeši pareigūnai 
išėjo iš OPA

WASHINGTON, geg. 25. 
—Office of Price Adminis- 
tration (OPA) administrato
rius P. M. Brown paskelbė, 
kad šio ofiso šeši pareigūnai 
atsistatydino ir gal dar kiti 
trys išeis iš ofiso.

Atsistatydinę pareigūnai 
aiškina, kad jie tai padare 
protestuodami prieš paskuti 
nius paskelbtus maisto aukš
čiausių kainų (price ceiling) 

Rusų lakūnai didelius nuo pataigymua. šiuos pataisy
mus — revizijas ekonomi
niai teoristai ir advokatai

stolius sukelia užnugarinėms 
vokiečių susisiekimo lini
joms.

REMKITE “DRAUGĄ”

Britą darbiečiai atsisako dėtis su 
Britanijos komunistų partija

LONDONAS, geg. 25. —, mu. Sako, jei jau trečiasis 
Iš Maskvos paskelbus apie, internacijonalas, kaip iš Mas 
komunistų trečiojo interna-
cijonalo (komintemo) išar
dymą, britų komunistų par
tijos vadai tuojau ir vėl su
sigriebė pirštis darbo parti
jai, kad su jaj-a susijungti 
ir bendrai “darbuotis darbi
ninkų gerovei.” Bet tas yra 
tuščios komunistų vadų pas
tangos.

DarbiečiųXdarbo partijos) 
organas Daily Herald nepa
sitiki tuo komintemo išardy-

kvos tvirtinama, sunaikin
tas, tai it pati britų komu
nistų partija turi likviduo
tis.

Daily Herald pareiškia, 
kad darbo partija negali ly
giomis jungtis su komunis
tų partija. Kai komunistų 
partija bus išardyta, tada 
darbo partija galės tos par
tijos narius^ pavieniui priim
ti, bet ne kitaip.

padiktavo ir kainų adminis
tracija nesiskaito su turin
čiais patirtį žmonėmis.

Sako, tas dar ne viskas. 
Maisto produktų paskirsty
mo mašinerija baigia visiš
kai irti ir artimoj ateity rei
kia tikėtis visiško suirimo.

BERNAS, Šveicarija. — 
Gauta žinių, kad Prancūzi
joj greit bus išleisti popieri
niai frankai ir pusfnankiai. 
Metalas reikalingas vokie
čiams.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-čio puslapio “Clas- 
slfied Sekciją”,, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Trys dienos 
Philadelphijoj

U. S. PAĖMĖ SARANA

New Yorkaa, didingiausias 
ir gražiausias Amerikos mie
stas, mus viliojo ilgiau pa- 
oOfliti, tačiau mūsų kelionės 
tikslas vertė mus kuo grei
čiau pasiekti Philadelphia ir 
geriau pasiruošti tautinių šo 
kių festivalyje. Gegužės 5 
d. vakare kun. St. Railos hu- 
vome maloniai sutikti Phila- 
delphijos stotyje. Nakvynės 
visiems jau buvo parūpin
tos kun. S. Railos; vaišingi 
Philadelphijos lietuviai, kaip 
advokatas Cheladinas, Ch. J. 
Ramanauskas ir Daunius, 
nakvynei priėmė net po ke
turis ateitininkus. Ateitinin-

festivalio di rektorė Miss 
Knott ir tautinių šokių žino
vas Vytautas Beliajus.

Po pietų, kai scena buvo 
užimta festivalio programa, 
padarėme ilgą praktiką šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Čia pasikvietėme V. Beliajų, 
kad stebėtų mūsų šokius ir 
darytų pataisymus, Vytau
tas Beliajus, kuris mus re
komendavo festivalio direk
torei ir su kuriuo nuolat su
sirašinėjome, mums davė ke
letą gerų patarimų. Kadangi 
ir Beliajaus grupė —britiš
kų šokių šokėjai taip pat 
mokėjo kai kuriuos lietuviš
kus šokius ir net turėjo tau
tinius kostiumus, nutarėme 
kai kuriuos šokius šokti su-

i

jungus abi grupes, sudarius

ATTACK ON ATTU .tfaMsr

kų draugoves šokėjų svar . , _
, ji, • i8 poras, nes kuo didesne grublausiu dalyku pirma buvo Į " ____ . °
labai gerai pasilsėti ir išsi
miegoti, tada padaryti kas
dien po vieną dainų ir šokit 
praktiką, o liekamu laiku 
nueiti pažiūrėti, kaip kitos 
tautos pasirodo festivalyje 
ir pasimokyti savo pasiro
dymui gegužės 8 dienai.

Ketvirtadienį, gegužės 6 
d. užsiregistravome Natio
nal Polk Festivalio raštinė 
je, gavome ženklelius, su ku- 
•rtais galėjome įeiti į visus 
festivalio parengimus, taip 
pat gavome leidimą daryti 
praktiką scenoje ir Academy 
Of Music patalpose. Tuoj pa
darėme pirmąją praktiką sce 
•noje. Mūsų praktiką stebėjb

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS . „"

pė didžiulėje scenoje, tuo 
gražiau atrodo. Kartu šoko- 
ne Suktinį ir Blezdingėlę, 
curią šokant 16 žmonių bu
žo galima puikiai suformuo
ti “V” for Victory, kas pub- 
ikai nepaprastai patiko.

Svečiuose pas Eleną 
Mikalauskaitę M re. Schuch

Per vakarinės festivalio 
programos pertrauką netikė
tai pastebėjome praeinant E- 
leną Mikalauskaitę, su kuria 
teko dažnai susitikti Chica- 
goje. Susiieškojome ją ir su 
žinojome nepaprastą mums 
naujieną, kad ji yra ištekė
jusi už Gornelius F. Schuch. 
turtingo Philadelphijos pra
monininko. Tuoj ji supažin
dino mus su savo maloniu

“Draugas” Acme photo

Amerikos jėgos žnyplių ofensyva (viršutinis žemėlapis)
paėmė Sarana Pass, vartus į Chichogof uostą, Attu. Ja
ponai nuvyti į šiaurės vakarų salos aukštumą, kur lai
vyno patrankos japonus apšaudo iš kranto.

vyru. Elena, nprėdama su įspūdį padarė jo puikus so-
visa mūsų grupe susipažinti 
4r pasikalbėti, gegužės 7 die
nai pakvietė mus pietų. Ka
dangi jų rezidencija yra už 
miesto, turtingųjų srityje, 
patsai Schuch su savo iauto-

Mana 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-, 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. j 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- ' 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 1 
m nesti su elektra parodančia ma- !

klaidas. Speciali atyda at- 
1 mokyklos vaikus.

Kreives 
"ALANUOS:

mdamti nuo pietų • Ne
kėlioj pagal sutarti. r atsitikimų akys atitaisė

M ryto iki 9 v.

mes be akinių. Kainos pigiau kaip

4712 South Ashland A v.

jaunuoliai, kurte nepriimami 
karo aviacijos skyrt’v Ii priežas 
ties spalvų treregejimo — (eolo; 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuve

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rajomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA- 
M ĮAUSTAS 
KAINAS.
Turime dideli 

p a s i r kiltimų 
lluzikaliikų Iaetrumntų, Muzi- 
kaliikų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 

. daiktų.
Taigom laikrodžius, Laikro

dėlius, žiedus, Raiomas Plunk
snas Ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — VFATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
UfeVAYETTE M17

artino prie Lietuvos ideališ
kų kaimo vaizdų.

Kai visi jau buvo gerokai 
užkandę ir smagiai šneku
čiavo, grįžo iš miesto šeimi
ninkas su' keliomis dėžėmis 
juodo alučio. Tada vienas iš 
šokėjų išsibarė:

“Mes čia baliavojame, kaip 
vestuvėse ’

(Tęsinys 3 pusi.)

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

ŠAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%

dfts, žydinčios išsišakojusios 
obelys, vyšnios, žaliuoją šil
tųjų kraštų medžiai, įvairios1 
gėlės. Medžiuose kabojo ir 
suposi nedideli paukštelių 
nameliai, kas man priminė

1751 W. 471 h Street
ft; -f: Y. 5-----*------ •

EXTRA! EXTRA!

mobiliu penktadienį per- du > mano prieš 10-15 metų pada- 
kartu visą mūsų grupę nu- , rytas “špokinyčiasP ir su
vežė į savo rezidenciją. Gy
venamoji apylinkė labai pa
naši į Chicagos Beverly Hills 
apylinkę. Mums labai gražų

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Šutau py kit tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Tiktai
Pašaukit CICERO 4795

Platus rinkinys 
audeklų Ir ma
dų jutns pasi
rinkimui.

RUKIT
KUM ANOS

Prl«lūr6klt ra
kandus ką’da
bar da turite!

1 Mrs nulup
si m visą se
tą Iki pat 
frSmu.

2Perk,ljuoHini 
Ir nuversim 
visus sujun
gimus.

3 Visus Sprln-
gsus perlšlm.

4Priplldy*im 
su naujais 
vates vailo
kais.

Atviras me- 
1 dtfo dalis M 

dalllnslm.

2 Dailų
Parlor Ketą
P< sltrlkdm 
ui malą

kainą kaip

$009539
Re Jokių Priedų, Jei Sumokėta Per 6 M ė n.

SĄLYGOS Tftlp mažos’ ka,Pc I $1.25 į savaitę!
Minimalia {mokėjimas. Patogios Sąlygos.

3 Metų O va rauti ja Už Konstrukcijų ir Amatnlkyntės Darbų.

JOSEPH I. HAAS
2328 S. 561h Avė. '"SfST Cicero

IR-m iiiiiiĖiBiMaiiūa

keltas į didįjį ąžuolą. Apie 
tuos besisupančius ant šakų 
ir pritvirtintus prie kamie 
no namelius lakstė ir čiulbė
jo visokio dydžio paukšte
liai, kas dar labiau mus pri-

DIDEI.IS IŠPARDAVIMAS MUSU' 
MILŽINIŠKO staro muzika- • 

uiniv Instrumentu
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEISI'AKD LOTI.

TŪBOS. CLAR1NETAI. TROM
BONAI. SAKAPHONES, PLUTES 
■u “cases” — 936.00, 07.60.
945.00 Ir Vtal garantuoti
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
niski mandolinai, banjos, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
16.60. f8.69, $12.60 iki 936.00.
8TRIUNINIAI BASAI — 990.00, 
9126.00 Ir 9160.C0. BASO tĮŽr 
DENOALAS — 912 00. SMICSP 
L1AI 8MUIK0M8, STRIUNINI- 
AM8 BASAM8, VIOLAS'IR CEL- 
LO — 91-60, 99.00, 96.00, 910.00 
Ir 916.00. Striūnos dėl vigų vtrS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
8NARE DRUMS — 918.60, 923.60, 
936.00 Ir 96«.O0. PBDALS, HI- 
BOY8, CTMBOLfe, 1 r DRUM 
HEA-DS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vielems 
braas ir "read” Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

HK3BPERTTVAR VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų darinė
toms, Triaboms, Sazaptaoaes Ir 
taipgi Smulkoms Ir Oultarams.

GOLDSTEIJTS MUSIC RHOP 
014 Muzwell St., Chicago

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

* z I

\ , 4.

* f. \»

— telkia —
SVKES

PATARNA
VIMAS t

—— kuris — 
Rpeclalljnioja

Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais, 
pakinkliais. Oy- 
vaaklt lluoat nuo 
patrūkimo bėdoa.

r-SPECIAL — 
ISklrpklte skelbimą Ir prlduo-

klte muųis pirm 30 dienų laiko Ir
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO

IAMANK#ITNIM4 
Jūsų Skilvio Muskulų Trentnientą,

NRRA KO GERESNIO UZ l

Oreator of Oustom Appllancos for 17 yrs.
3« S. STATE, RM. ®IO, STA. 4168 
Baily ISAM. «TIIBį Moa, Vrl. TU • P.»C 

Naturday ’TII 1, Kun.lay g ta 4.

Sis yra spacialls serainlmo bandymas tr 
nebua kltoaa taikragetuasa. Talpai, gis 
pasiūlymas nebus atkartotas^

Perhialnytas 

vardas Ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
PRAUGĄ

N. KANTrife, Aav. *

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6034

DR. G. SERNER

TRU-VISION OPTICAL CO. I
PR. M. WEINE, 0.1),

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Piruuul., Trečiad., Penkttul. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniui^ Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Seluuadleulals Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOt’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARdg 4787 
Narni] tel. PROspect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 poniai,

Tel. YARds 2946

DU, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlocit 6849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 
25 metų patyrimas

Tol.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė0
8401 SO.-HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4 ; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

pora ąldų visam 
Saugokite jas.vanlmul. tugoklte jas, leisdami 

lOtl |as įBodorntiklauMa 
metodo, kuria regėjimo mokslas 

gali satelktt 
B4ETAI PATYRIMO 

kurie
aklų įtempimų.

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OPTOMK1RISTAI 
1801 Bo. Atihlaad Avenui 

siti pas M-toa
GAJAL

Kosdlea a. na. (kl l.-se g. m 
TreOod. Ir Sefttad. a. m.ųa.

DR. EMiLY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

Oalrmadieniuia nagai auatteiTma

T«L YARds 3146

dr. v. a. simkus
GYDYTO J A8 IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3(1^ 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL RACKUS
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-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 įto 
vai. popiet ir nuo 7 du 8:30 tai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki i2 vai. dieną

Ar Skauda Kojas ?I OUICK REUEF With NEW METHOD
Way Bunion Reducer 

—-radi for Corw <xid Callastii—
ls?s%mfis?ks irvo^sssr
SHOES 25C
FOOT E-2 SHOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST.

VVH1K STL'DIO
1945 Wes'. 35"* Street

MOS1 ^>27
MODERN

tOMPi.F.TE

AIHAMKli PHOTOGKAPHY 

!.OWEST POSSIFLK PRK’FS 

PHOM LAFAYETTE 2X1J

t ei 
/&t rrrzet

JO

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARUI

Ofiso tel. VIRginia 0038 
Rezidencijos teL: BEVerly 8S44

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6981.
Ret.: KENwood 6107.

DR. A. X BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Paraginkite savo pažįsta
mas užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

TeL OANsI 8188

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPubllc 7868

TeL OANal 0367
Rsb. tel.: PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street -

Rttldendja: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 llrl O vai. vakaro.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
Egį-.) PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINCMB CEMOMS 

NDOBIMCIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKTTE mflsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,000.00 apdrausti per Fcderal Savings and Ix»an In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

_____________ — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 gos. M. Mozeris, ūec'y. 8288 SO. HALSTED ST.

« ("P.’-l (ALINOS
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Trys dienos 
Philadelphijoj

(Atkelta iš 2 pusi.)

Y Tuomet Elena Schuch pa
brėžė:

“Įsivaizduokit, kad šian
dien švenčiate mano vestu
ves, kurios įvyko ne taip se
niai, vasario 27 d., 1943 m.

Po šių žodžių visi ateiti
ninkai sustojo ir sugiedojo 
“Ilgiausių Metų” ir buvo a- 

* biem palinkėta sėkmingo gy
venimo. Dar ilgokai valgė
me, gėrėme ir dainavome.

Pasisotinę net nenorėjome 
atgal grįžti į miestą, gavo
me leidimą čia pat padaryti *
praktiką. Susimetėme prie 

y. piano akompanuojant Elenai
Domkiūtei ir solo dainuojant 
Adelei Druktenytei perdainav* v ■ ' ■ •
vome visas dainas, šeiminin
kams labai patiko “Miškų 
gėlė”.

Diena buvo labai šilta, to
dėl šokių praktikai išėjome 
į sodelį. Pakartojus po kelis 
kartus visus šokius, grojant 
akordijonu Ray Brazauskui, 
dalr ir šiaip smagiai pasišo
kome. Tai buvo tikras pik
nikas, teisingiau pasakius — 
lietuviška gegužinė.

Vakare dalis mūsų grupės 
nuvažiavo į Philadelphia ste 
bėti festivalio programos, o 
kita dalis dar keletą valan
dų pasiliko svečiuotis ir tik 
grįžo vėlai po vakarienės.

Keletą žodžių apie jauna
vedžius. Elena Mikalauskai
tė, tikra lietuvaitė, slaugė, 
keliolika metų gyvenusi P.

pataria dabar 
įsigyti anglių

NEW YORK, geg. 25. — | 
; kietojo kuro administrato

riaus pavaduotojas H. A.
: Gray pataria krašto gyven- 

tojams dabar įsigyti anglių 
ateinančiai žiemai, nes pas
kiau gal bus sunkumų tai pa 
daryti. Anglių išvežiojimas 
bus apsunkintas ir gal šio

- svarbaus kuro galės pritrūk
ti.

Amerikoj, neseniai atvyko į 
Jungtines Valstybes. Jai te
ko kurį laiką slaugyti Cor- 
nelius F. Schuch paraližuotą 
žmoną. Po to kurį laiką pra
leido besisvečiuodama Chi- 
cagoje. Dar šių metų vasa
rio 16 d. minėjime dalyvavo? 
Po to staiga išvyko ir ište
kėjo už Cornelius F. Schuch. 
Elena buvo veikli lietuvių 
organizacijose.

Cornelius F. Schuch yra 
gimęs Latvijoj. Moka kal
bėti latviškai, rusiškai ir 
vokiškai. Dar jaunas atvyko 
Amerikon ir čia gana gerai 
įsitvirtino. Jis yra savinin
kas Schuch Mashinery Com- 
pany, 534 N. Third St., Phi
ladelphia. Jų rezidencijos ad
resas yra toks: 216 E. Pro- 
vidence Road, Aldan, Penna. 
Cornelius Schuch yra labai 
nuoširdus lietuviams, pats 
būdamas mažos tautos sū
nus, labai gina mažųjų tautų 
interesus.

Sugriuvo narnas ir 
sužeidė tris asmenis

Dėl nepaprasto lietaus nu
kentėjus namo stogui ir su
silpnėjus sienoms namas ant 
2830 So. Vernon įgriuvo.

Ned Jackson, jo žmona ir 
William Conly atsidūrė po 
griuvėsiais ir buvo sužeisti.

KLEOFA KUKUTIEN® 
(po tėvais Stasiulaitė)

*DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
AD V ERTINI MG DEPARTMKNT 

127 Nol Dearbom Street
Tel. KANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftai. Atsišau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto Iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

53 iš dingusiu sąrašo 
yra gyvi

Tarpe 53 dingusiųjų, ku
rie dabar sužinota, kad yra 
gyvi japonų nelaisvėje, yra 
keletas lietuvių iš Čikagos.

Vikt. Balakas, kurio tė
vas Juozapas gyvena 1414 
So. 49 Ct., Cicero.

Frank Katauskas, kurio 
motina Lucija Katauskas, 
gyv. 5117 So. Winchester St.

Gyv.: 1924 S Jefferson St.
Mirė geg. 23 d., 1943 m., 

9:20 vai. vale, sulaukus 55 m. 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Kilo iš 
Telšių ap3kr., Gadunavos par., 
Sarakų kaimo. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Valeria; 2 sūnus — 
Pfc Charles (U. S. Army). ir 
Anthony; švogerką Kotryną, ir 
jos vyrą. Juozapą Lukoševičius 
ir jų šeimą; švogerką Teresę
Kukutien^; švogerį Juozapą 

Nunevą ir jo dukteris Alice 
Bogwill ir Josephine Miller 
ir jos šeimą; gimines Anelę 
Pantą ir jos vyrą, Vincentą' ir 
Salomia Tamkus ir jos vyrą 
Felix Ir jų šeimas; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 4 sese
ris —• Anastaziją. Antaniną, 
Uršulę ir Sofiją; ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas P. J Ri
diko koplyčioj, 710 W. ISth St.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
geg. 27 d Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus atlydėta į Pievo Ap
vaizdos par. bjžnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnai, Svo- 
gerkos, Sesers Dukterys ir Gi
minės.

Laid. direkt. — P. J. Ridi
kas, tel. YARds 1,419.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

REIKIA WOODWORKERS
Operatorių prie Sticker, Double 
end Tenoners, Triple Drum San
dėris ; taipgi ir Assembler prie 
lengvo medžio išdirbimo darbų. 
Defenae darbai, gera mokestis, 
viršlaikis. Atsišaukite į ofisą.

4405 W. NORTH AVĖ. 
SPAULDING 7400

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sherldan Rd.

VYRAMS
25 — 45 Metų

Dirbtuvės darbai, geros darbo są
lygos. Rata 75c. 40 vai. j savaitę.
PROCTER & GAMBLE MFG CO.

1232 W. Nortli Avė.

100% KARO DARBAI
Dirbtuvės Darbininkams 

Mašinų Operatoriams 
Warehouse Vyrams

Shippers
Pakeriams

Patyrimas nereikalinga. Pradinė 
mokestis dieniniams šiftams 6 5c į 
vai. ir naktiniams šiftams 75c į vai. 
ir viršlaikis. Group apdrąuda be jo
kio ekstra Iškaščio Jums.

CRANE PACKING CO.
1801 Belle Plaine

(Ravenstvood Distrikte)

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

5349 Sherldan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams ‘

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Atsišaukit j Employment ofisą
THE CRACKER JACK CO. 

4800 W. 66th st.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis į savaitę. $30.00 
J savaitę, 't'uri mokėt skaityt Ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit į Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

MOLDERIAI
GRINDERS

. CHIPPERS
Core Makers, Paprasti Darbininkai, 
Welderial reikalingi. Diena ir naktį 
šiftai, pilno ar dalinio laiko. Em
ployment ofisas atdaras nuo 7:30 
ryto iki 5 popiet.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie.

LONDONAS. — Vokiečių 
laikraščiai nusiskundžia, kad 
Ruhro slėny kuone visi gy
ventojai bombardavimų ir 
potvynių ištikti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VINCENTAS BACKAUSKAS
Mirė geg. 23 d., 1943 m.. 5:10 

vai. ryte, sulaukęs pusės am
žiaus

Gimęs' Lietuvoje. K lo Iš 
Suvalkų apskr., Marijampo

lės m'esto.
Amerikoie Išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nullfidlme: 

dukterį Adelę; sūnų Aleksan
drą Ir marčią Therem ir Jų 
sūnų Vincenta: seserį Marijo
ną Krikščiūnienę ir jos vyrą 
Jurgi ir Jų šeimą: ir daug ki
tų giminiu, draugų ir pažįsta
mų Amerikoje.

Lietuvoje taipgi paliko daug 
giminiu.

Kūnas paširvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
60th Avė., Cicero. III.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
geg 27 d. Iš koplvėtos 8:30 v. 
ryot bus atlydėtas J šv. Antano 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos p-imaldos už velionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: Duktė, Sūnus, Mar
ti, Anūkas, Sesuo, ftvogerls Ir 
Giminės. .

Lald. direktorius — Antanas | 
B Petkus, tel. Cicero 2109.

O’FKTEN
MALEVA

. Darbininkų
Loduoti ir iškrauti lentas

61c į valandų
Laikas ir pusė po 40 valandų.

EDWARD HINES LUMBER CO.
2431 S. WOLCOTT.

Ką reiškia TIKRA 
rūšis ir TIKRA 

Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

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

N e-Pagelstantis 
BALTAS ENAMEL

51.55 Kvorta
Liqtiid 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 vandeniu—Išdžiūsta j 
vieną valandą—nesmirda. Uždengia sienų 
popierą ir tt. 8 spalvų ir barta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Popierą apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR

SVARBIAI
PRAMONEI

TOLIMAME ŽIEMIŲ KRAŠTE 
MIESTO

Reikia 100
Nepatyrusių Moterų

16 IKI 50 METŲ 

TAIPGI 50
HIGH SCHOOL MERCUNŲ 

16 METŲ AR SUVIRS
DIRBTI 

DIRBTUVĖJE 
OFISE 

ASSEMBLY 
BENCH INSPECTION 

SPEC’L MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Jei ne dirbate 100% karo darbus 

atsišaukite į

BELL & HOWELL 
COMPANY

1801 LARCHMONT AVĖ.

(Irving Pk. station, Ravenswood ‘L’)

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. LAKEVIEW 5603.
ar

7100 McCORMICK BLVD.

Employment Ofisas atdaras 
nuo 8 ryto iki 8 vak.

TEL. AMBASSADOR 1600.
(Transportacija aplikantėms parū
pinta pirm pašauksiant dėl pasita
rimo).

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

Shakers
5 dienos j savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matykit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
600 Nortli Blvd. Oak Park, TU. 

AiLsttai 1960 ur Viliūge 8000

VYRAI IR MOTERYS

IŠDIRBĖJAI DIESEL - ELECTIUO 
STREAMLINERS APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATYRUSIVS VYRI S IR 
MOTERIS KAIPO MASINU OPE
RATORIAIS. REIKIA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIU DARBU;

WelderiiĮ 
Mach. Operatorių 

Machinisto
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO DARBAI, - 
$40 IKI $55 | SAVAITĘ

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP. 
HOME OF THE STREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.
MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe

Milling Machine

Boring Mill
Vertical is Horizontai

Gear Cutting Machines

Grinders
Intemal ir External

>

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

MOTERYS
VALYMUI

Ofiso Budinke 
44c į vai. pradedant 

5 vai, kas naktį 
Nuo 6 iki 11 vak.
6 dienos į savaitę.

Room 833—400 W. MADISON ST.

BINDERY MERGINŲ
Prie naujų mašinų. Darbas naktimis, 

gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

III N. Wacker Drlve

Vyrai ir Moterys 
17 — 55

Pilno ar Dalinio Laiko
Laikas ir pusė mokama už virš
laikį; taipgi ir bonų pienas. Paty
rimas nereikalinga, švarus ir pas
tovus darbas.

SVARBI PRAMONE
Gera Transportacija. 

Atsišaukite visą savaitę.
2425 S. ROCKWELL ST.

ĮVAIRUS PILNO AR 
- DALINIO LAIKO DARBAI

Patikimiems vyrams Ir moterims. 
Svarbūs karo darbai. Gera darbinin
kų priežiūra ir gera ateitis. Geros 
progos pradiniams.

GITS MOLDING CORP.
4600 W. Huron

MERGINOS
18 — 40

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

ARMOUR
AND

COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

SHIPPING CLERK PAGELBININ- 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packlng ir Shlpping room. Drafto 
palluosuotl. Pastovūs darbai. gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De- 
ense dirbtuvė. MERGINOS reikalin

gos prie skirstymo, inspektavimo ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfleld “L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adaans St., Belltvood, III.

FRETGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP.

Door 5. House 3.
13TH Af CLARK ST8.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th Ir Clark Sts.________

REIKALINGAS LINOTIPISTAS

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

2334 Sn. Oaklcy Avė.. Ohleago

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45|

Drafto palluosuotl, reikalingi išsila
vinti prie Rlvet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė, (Vienas blokas nuo 
Garfleld "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET A MACHTNE CO. 
25th Avė, & Adams St.. Bellvvoodįlll.

VYRAI.
18 — 55

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

ARMOUR
AND

COMPANY
48rd and PACKERS AVĖ.

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo 8anders, Rubbšts. 
Sprayers Ir Pagelblntnkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. ' 1801 S. Mlchlgan

Geležies Dirbėjai
• PATYRĘ FTTTERS 

Welderiai ir Pagelblnlnkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IRON CO. 
5535 S. State St,

HELP WANTED — MOTERYS

SODA FOCNTAIN MERGINA 
Reikalinga, Patyrimas nereikalinga. 

EDCEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

5319 Sherldan Rd.

REIKIA
SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 

Press Operatorių 
Rūbų ir Marškinių Prašytojų 

Atsišaukite i
FRENCH HAND LAUNDRY CO. 

2163 N. Clark St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

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

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2829 N. Pulaski Rd.

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regultarls algos pakė
limas. Diena Ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Reikia Merginų
Nuo 18 iki 30 Metų , |

Pradinė Motestis
55c į valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER A GAMBLE MFG. CO. 

1232 W. Nortli Avė.

sI:

RENDUOJASI

RENDUOJASI 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

PATARNAVIMAI

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos Išmokti Rlvet gaminimo 
amatą. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokas nuo Garfleld •’L” ir C. A. & 
E. B. R.).
CHICAGO RIVET & MACHTNE CO. 
25th Avė. & Aitams St.. Bellvvood, TU.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 8. Mlchlgan

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morglčlams. Nuo >800 
Iki >10,000 nž 4<%. Gaukite mū
sų veltui apkainavlmą.

JOHN O. SYKORA 
2411 8. 52nd Avė.

Phone: CICERO 458.

MOTERŲ 

REIKIA *

Lengvi Mašinų Darbai
Patyrimas Nereikalinga. 

Pastovūs darbai—Gera mokestis.

BARNES METAL
PRODUCTS CO. 
4425 W. 16th St.

mento iš 8-to aukšto, vieš 
būtyje Flamingo-on-the 
Lake, 5520' South Shor 
drive ir užsimušė.

Japonai pasisako 
Alfu pralaimėję

STOKHOLMAS, geg. 21 
—žiniomis iš Tokijo, japc 
nai atvirai pasisako, kad Al 
tu saloje, Aleutian8, jie pr« 
laimėjo, neįstengdami ats 
laikyti prieš amerikiečiui 
Japonų karo vadų tikslą 
yra ten kovas prailgint 
Sako, japonai ten dar visii 
kai nesuklupdyti ir bus iei 
koma priemonių jiems te 
duoti paramos.

MOTERŲ
Dirbtuvės darbams. Prie mašinų as- 
sembling ir mašinų pagelhlninkės. 
Patyrimas nereikalinga. Civiliniai Ir 
Defense darbai. Matykit Mr. Thomas 
po 8:30 ryte. .

PULLMAN COUCH CO.
3759 So. Ashland Avė.

REIKIA 
MERGINŲ

AMŽIAUS 18 IKI 35
Dirbtuvėje prie lengvų ir švarių 
darbų. Gerai apmokami darbai. 
Malonios darbo sąlygos. Pastovūs 
darbai. Atvykite prisirengusios 
stoti prie darbo.

SCHWEIZER
SWISS EMBROIDERY CO.

3345 N. WOLCOTT.

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Laiayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

A?”
Y*

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

PIRKITE KARO BONUS!

Užsimušė moteris iš
kritus iš 8-to aukšto
Našle Berta Greenblatt, už
vakar iškrito iš savo aparta-

Nors visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Trečiadienis, geg. 26 d., 1943
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

<134 South Oakley Avė. Chlcago, Illinois
Published Daily, except Sundeye 

A metnber of the Catholic Press Associetion
Sutmfripttons: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe —- One Year — $7.00; 
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advcrtising in ‘'Drangas” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, itekyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $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 raitų 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 pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31. 1916 st Chlcago, M. 
Under the Act of March 3, 1879.

Dar dėl kominterno likvidavimo
Visi daviniai rodo, kad Jungtinių Valstybių visuo

menė ir vyriausybė j komunistų internacionalo veiklą 
šiame krašte žiūrėjo su nepasitenkinimu, • nepalankiai. 
Kai Maskva paskelbė panaikinanti komunistų interna-' 
cionalą, valstybės sekretorius Cordell Hull spaudos at
stovams nedvejodamas pasakė, kad šis Maskvos žygis 
yra sveikintinas. Jo manymu, internacionalo likvidavi
mas gerdkai sustiprins pasitikėjimą santarvininkuose ir 
taip pat bendradarbiavimą, kuris yra reikalingas karui 
laimėti ir pokariniam gyvenimui sutvarkyti.

Bet, kaip mes vakar rašėm, savo žodžius Maskva 
turės paremti darbais. Ji turės sudrausti, ar visai at
šaukti savo agentus, kurie čia ir kituose kraštuose veikė 
kominternotjįriguojami.

! Panašias mintis išreiškė ir Ne w York Times gegu
žės mėn. 24 d., editoriale. Šis dienraštis pripažįšta, kad 
kominterno likvidavimas yra geras dalykas, tačiau sta
to sąlygą. Iš kominterno likvidavimo, rašo Times, nauda 
bus tik tuomet, kuomet komunistų partijos kituose kraš
tuose virs patriotiškomis, kas reikštų jų panaikinimą. 
Esą tai pareis daug nuo to, ar Maskva likviduos “Len
kų patriotų uniją”, kuriai vadovauja užsienių reikalų 
komisaro pagelbininko žmona (Wanda Wasilewska); ar 
nustos kištis į jugoslavų partizanų reikalus; ar pran
cūzai komunistai pajėgs įsikinkyti į vieningą tautos 
darbą Prancūzijos išlaisvinimui; ar komunistai išsiža
dės ‘Trojaus Žirgo” nusistatymo, kurį priėmė septin
tame komunistų kongrese 1935 m. — organizuoti vi
suose kraštuose “bendrus frontus”. New York Times 
teisingai pažymi, kad, jei paskelbimas apie kominterno 
likvidavimą niekas daugiau nėra, kaip tik laikimasis 
1985m. priimto (“Trojaus Žirgo”) nusistatymo, tai 
Maskvos padarytasis žygis yra tik tuščias manevravi
mas. v

Bet, kaip ten bus, parodys netolima ateitis.

Kodėl nercauuo tarną?
Kai kurie mūsų skaitytojai klausia, kodėl Lietuvos 

įstaigos nereagavo į Joseph Daviešo straipsnius “Life” 
magazine, kaip tai padarė Lenkijos ir Latvijos atsto
vai. Jei lauksime, kad kiti mus gintų ir mumis rūpin
tųsi — bus po laiko.

Vienas skaitytojų nurodo, jog Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepakvietimas į “food conferenee”, kur da
lyvauja Prancūzijos atstovas ir Danijos (ne United 
Nation) atstovas, yra išdava mūsų apsileidimo per 4 
metus Lietuvos reikalus tinkamai perstatyti Amerikos 
visuomenei, -— išleisti knygų apie Klaipėdos, Vilniaus 
reikalus bei apie pačią Lietuvą bendrai ir ypač apie 
tai kas atsitiko 1940 metais birželio mėnesį. Jei mes 
lietuviai tuos dalykus atsimename, tai nereiškia, kad 
kiekvienas amerikietis, įvairiausios propagandos iš vi
sų pusių bombarduojamas, tai atsimena.

Reaguoti į kiekvieną netikslumą ir atlikti kas reika
linga ir dar neatlikta — šventa pareiga tų, kuriems 
rūpi Lietuva.

papildytas vienodas kriminališkumas, kaip Benešąs sa
ko — tarptautinis gengsteriftkumas.

Paaiškinkite, ponai komunistai, koks yra skirtumas 
tarp gengsterystės papildytos prieš Čekoslovakiją ir 
gengsterystės papildytos prieš Lietuvą?

Chicagos Timeso redaktorius Pflaum, kurį komunis
tai dažnai garbina, rašo gegužės 24 d. sekančiai: “Non- 
Russian communists never have been much more than 
stooges of the Soviet government.” Tad, jeigu lietuviš
kai kalbantieji komunistai nėra rusai, tai jie yųa stoo- 
ges (pastumdėliai) svetimos valdžios, o jeigu jie yra 
rusai, tai tegu savo nosį laiko rusiškuose reikaluose ir 
tegul nekiša į lietuvių reikalus, nes stooge’ių ir mas
kolių lietuviams nereikia. •

Kartas nuo karto maskoliškoje lietuvių kalba spau
doje pąsirodo balsai Paleckių ir Gedvilų — jie Jtalba 
neva Lietuvos vardu. Klausimas: kokią jie turi tęisę 
Lietuvos vardu kalbėti, kuomet jie Lietuvą yra pasmer
kę, Lietuvos priešo 'pilietybę priėmė ir Lietuvos nepri
klausomybę po kojų pamynę? Vaikas, kiuris savo motiną 
išniekina, jos išsižada, į kalėjimą ją meta ir pasirenka 
sau ne n a turą lę mdtiną, skaitosi išgama ir jokios teisės 
savo motihos vardu kalbėti neturi. Paleckiai 
kurie savo motiną Lietuvą niekina ir vergijon 
yra niekas* kitas, kaip tik niekšai ir išgamos.

Prentiss M. Brown - naujas kainų administratorius
_ \ 
Prentiss

orios teises 
;Lai ir - kiti, 
ijon grūda,

• i

Čekoslovakijos prezidentas Benešąs geras kalbas ba
ko besilankydamas Amerikoje. Jis pabrėžia, kad yifos 
tautos, ar jos mažos ar didelės, po šio karo turės būti 
nepriklausomomis. Visur kalba ir apie mažesniųjų tau
tų konfederacijas. Jis palankiai kalba apie Sovietų Ru
siją, tačiau neužsimena apie jos rodomas pretenzijas 
į Baltijos kraštą ir kitur. Nekalba nė apie rusų-lenkų 
neseniai kilusį konfliktą ir dar ligšiol nelikviduotą.

M. Brown pa-, 
skirtas Kainų Administrato
rium vietoj buvusio Leon 
Henderson.

Daug žmonių sutinka, kad 
Hendersonas daug nuveikė, 
bet jis nesutiko su Kongre
su.

Brown tarnavo tris termi
nus Kongrese — du sykius 
buvo atstovu ir vieną sykį 
senatorium. Jis neturi svar
baus administratyvio paty
rimo, bet jo dabartiniai tar
nybai reikalinga pasiryži
mo, ištvermės ir atsispyri
mo prieš organizuotas spau
dimo grupes.

Brown paeina iš St. Ig
nace, Missouri. Per atosto
gas vasarą jis dirbo vaisti
nėje, pardavinėjo ląikraš- 
čius ir tarnavo viešbučiuose. 
Baigęs Albion Kolegiją 1911 
m. studijavo ekonomiją Uni- 
versity of Illinois.

Sugrįžęs į savo miestą jis 
prisidėjo prie tėvo teisių 
praktikos. Ir čia prasidėjo 
jo politinė karjera. Jis buvo 
išrinktas Machinac apskri
ties prokuroru, kuriuo pir
miau buvo jo tėvas, tačiau 
po šešių mėnesių grįžo į pri
vatinę praktiką. 1930 m. Mi- 
chigan gubernatorius pa-

Politikos pastovumas
“L. Žinios” rašo:

“Šio karo eigoje jau pčnktą kartą susitinka Prez.
Roosevėlt su Anglijos premjeru W. Churchill. Kiek skyrė jį į Valstybės Tarybą
jau yra žinoma, kad šį kartą didžiųjų pasaulio demo- tyrinėtoju.
kratijų vadai svarsto ne tik kariškas, bet ir pokario 
nio pasaulio sutvarkymo problemas. Nėra mažiausios 
abejonės, mažiausio įtarimo, kad tiedu* .garbingi va
dai mėgintų ką nors keisti jų pačių, anksčiau sufor
muluotame pasaulio santvarkos plane. Amerika ir 
Anglija nesitraukia nuo savo pozicijos, ;kuri yra na-

Brown pradėjo veikti de
mokratų partijoj, pirmiau
siai kaipo pirmininkas Vai-

Kas įvyko prieš
J. A J d iiVOlVl aUAUi, UUU lOUVU JŪ’kZOAAzAJ A JTAlflU AAi^AT” M

žymėta Atlanto Čarteryje. Toks garbingas viešai <fuo- ITlClUS;
Karalius Lietuvai?.., Austo žodžio laikymąsis įkvepia visoms pasaulio tautoms 

drąsos remti Amerikos ir Anglijos karo? pastangas.
“Be mažiausios klaidos galima tvirtinti, kad 90 proc. 

nacių okupuotųjų kraštų žmonių slaptai savo širdyse 
Ugdo meilės ir ištikimybės jausmus Anglijai ir Ame
rikai. Invazijos Europon atveju tie žmonės teiks vi
sokeriopą paramą britų ir amerikiečių kareiviams.”

trijos ir Vokietijos imperiar 
torių konferencijoj, katra an 
dai įvyko vokiečių karo'sto
vykloj, kaizeris paskyręs 
Lietuvai, Kuršui, Estijai ir 
Lenkijai karšlių?

Ir suprask tu žmogus
Lietuviškai kalbantieji komunistai sveikina Čekoslo

vakijos prez. Benešą ir žada jam paramą Čekoslova
kijos nepriklausomybės atstatyme; tie patys komunis
tai smerkia ir pronaciais vadina visus tuos lietuvius, 
kurie dirba ir kalba už tai, kad atstatyt Lietuvos Ne
priklausomybę.

Gal ponai komunistai paaiškintų, kodėl reikalinga Če
koslovakijai nepriklausomybė ir kodėl ji nėra reikalin
ga Lietuvai?

Juk Čekoslovakija ir Lietuva nepriklausomybės ne
teko vienodai: abi jos buvo ultimatizuotos, okupuotos, 
agiglėštoBj ir lapai skaudžiai įžeistos — grieš abi buvo

“AMERIKONŲ PLANAS” UŽIMTI ATTU SALĄ

“Draugas ’ Acmo photo
Fdto-diagrama (viršuje) šiaurinės pusės Attu salos, kur amerikonų jėgos nustūmė

stybės Seime 1924 m. Šias 
pareigas ėjo per penkerius 
metus. 1932 m. išrinktas j 
Atstovų Butą Washingtone. 
Jis rėmė daugelį Roosevelto 
Administracijos pasiūlymų.

1936 m. išrinktas* Senato 
nariu ir čia veikė svarbiuose 
komitetuose. Jis remia pre
zidento Roosevelto bilių 
prieš infliaciją. Prezidentas 
buvo pareiškęs, kad jeigu 
įstatymas nebus pravestas 
kainų ir algų kilimui sulai
kyti, jis, prezidentas, bus 
priverstas tai padaryti egze- 
kutyviu įsakymu. Kainų ir 
Algų Kontroliavimo Bilius 
galutinai Kongreso priim
tas, o senato priimtas tik 
Brown pastangomis.

Bet kad tai atsiekti, jis 
turėjo vesti kovą su stiprio
mis ūkio organizacijomis, 
kurios buvo pasisakiusios 
prieš bilių. Manoma, kad 
praeitą rudenį jis pralaimė
jo rinkimus tik todėl, kad 
rėmė tą bilių.

Racionavimas, kaip kiek
vienas amerikietis žino, da- 

veikia. Turime 
aprūpinti

geriausiomis reikmenimis. 
Nors Anglija padaugino ga
mybą ūkio produktų, tačiau 
negali išmaitinti savo, gy? 
ventoj ų. Svarbiausia maisto

bar pilnai 
mūšų kareivius

produkcijos teritorija Rusi
joj yra nacių ^rankose. Aika-
ni vyrai negali kovoti Tad 
geras dalykas yra teikti 
maisto ir mūsų aliantams.

Dabartinis racionavimo 
planas duos mums tinkamą 
maisto atsargą. Anglijos ra
cionavimo sistema daugiau 
jaučiama, negu mūsų yra

japonų ginėjus skersai visą salą, iki jie atsidūrė užpakaliu prie jūros, žemutinis žemė
lapis parodo būdus atakos, kokius vartojo U. S. kariuomenė išsikėlę šiaurėje ir pietuo
se ir susijungi sustiprinta ataka spaudžia japonus šiaurės ryty link į jūrą.

Ak. ■■H

čionai, bet sveikatos padėtis 
geresnė, negu prieš karą. 
Visi nesusipratimai bus 
lyginti per kelis sekančius 
mėnesius. Office of Price 
Administration pradėjo le- 
galę akciją prieš juodąsias 
rinkas, . v

Brown pranešė, kad jis 
planuoja geresnį administ
ravimą kuro aliejaus atsar
gai sekančią žiemą. Su ky. V 
lančiomis algomis ir kitų 
produktų kainomis, kai ku
rių prekių kainos bus aukš
tesnės. Tarpe rugsėjo 1939 
m. ir sausio šių metų, gyve
nimo kainos pakilo tik 21%. 
Brown jaučia, kad tuo atvė- 
j u daug nuveikta.

P. Brown stengiasi suma
žinti pasažierinių automobi
lių mylias ligi 5,000 į metus, 
kiek nustatė Baruch komi
tetas, kada peržiurėjo gu
mos atsargą; Tas reiškia su
mažinimą gazolino kiekio 
nuo 12 ligi 6 galionų į mė
nesį. Bet dar Brown leidžia 
kiekvienam vairuotojui nu
spręsti kiek gazolino jam 
reikalinga.

Planai racionuoti maistą, 
kuro aliejų, motorinius au
tomobilius ir t. t. daromi 
įvairiose valdžios įstaigose, 
kurios specializuojasi tose 
Sakose. ..... . "I’

■1 irKada tos įstaigos mato 
trukumą sulyginus’ šu visuo
menės reikalavimu, Office 
of Price Administration įsa
ko įvesti racionavimą.

“Racionavimas ir kainui 
kontroliavimas turi būti ap
sauga, o ne kokis apsunki
nimas”, Brown pareiškė.

OWI

y.

Mums Valdai SAKO:
TAUFYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kair 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirin
kinas visokią 
spalvų apdan- 
galų.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
rURMIUEE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. UUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny gėlė yra labai patogaus formato. —■ Kaina visai prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS”
2334 S. Oakley Avė., Ckicayo, III.

*J
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turėsime tinkamai pasidalin- bu, kad ir visi apsiėmę dirb 
ti. Kiekviena kuopa turi pa-, ti piknike darbininkai atvyk 
si rinkusi savo uždavinį irtų į susirinkimų, 
prie tapimų ir piknike. To- Kuop3B_ abejonž jal 
dėl svarbu, kad tas oidavi- turl sumobilizavu8ios gausil 
nys būtų sėkmingai atliktas. g,JB aukų rinkėjų bfirius Re 
Kuopa turi turėti daug dar- aprfipintl
bininkų, kuriems darbas tu- įenkleliais, kai kurias reik. 
rėš būti tiksliai paskirsty- nuve4ti prie kapinių. Susi
tfiUBu * * * • • .a • ■

NAUJAS LIETUVIS ŠIAUČIUS
Centro susirmkiflHs 
bus fofldiefl

PATAISYS M6Ų BATUS BE 
KUPONĮJ.

Turi Visokios Medžiagos Taisymui. 
Moderniškos Mašinos.Šį vakarą šv. Kryžiaus pa

rapijos salėj įvyks labai svar 
bus Labdarių Sąjungos cent
ro susirinkimas.

Tai bus paskutinis susi
rinkimas prieš didžiąją lab
dariams dieną — Decoration
Day.«

Visi puikiai žinom, kad tą 
dieną Labdarių Sąjunga da
ro inkliavą prieglaudai Sy-1 
Kazimiero kapinėse, kur į- 
vyksta pamaldos už miru-^ 
šiųjų sielas. Be to, po pamal
dų Vytauto parke būna di
dysis labdarių piknikas, ku
rio visas pelnas yra skiria
mas senelių prieglaudos na
mui baigti įrengti.

Tą dieną, būtent gegužės 
31 d., labdariai nuo anksty
vo ryto ligi vėlumos turės 
daug darbo.

Kad tasai darbas būtų 
sklandesnis ir sėkmingesnis,

PAUL'S SHOE REPAIR SHOP
3318 South Halsted Street

Dėl to labai yra svarbu, 
kad į šio vakaro centro su
sirinkimą kuopos prisiųstų 
daug atstovų. Taip pat svar-

KREIFKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

FIAPGUT1T
Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6108

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
’ RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.Ilgametis visuomenės vei- ‘ 

kėjas ir buvęs stambus biz
nierius Town of Lake ir Mar ■ 
ąmette Manor kolonijoj per ! 
virš trisdešimts metų, tai 
yra Jurgis Brazauskas, po 
dviejų sunkių operacijų Bil- 
lings ligoninėj buvo parvež
tas į savo namus, 6115 So. , 
Rockwell St. Bet geg. 27 d. 
daktaro patarimu, grįš į li
goninę, kad greičiau pasvei
kti. Giminės ir pažįstamieji 
prašomi aplankyti.

Brazauskų pūnbs ’Edvar-Į 
das, lankęs Ptirdue universi- j 
tetą, pereitų metų birželio 
mėnesį liuosnoriai įstojo į 
Navai Air Corps ir,-gavęs 
dešimts dienų furlough, bu
vo parvažiavęs aplankyti ma 
mytę, sunkiai sergantį tėvu
ką ir gimines. Po atostogų 
išvyko į Corpus Christi, Te-į 
xas, !tour už trijų mėnesių! 
gaus “sparnus” (“Wings”) 
ir bus pakeltas į Ensigns. Po 
to jis žada tęsti mokslą, kad 
pasiekus aukštesnį laipsnį 
militariame gyvenime.

Visi Edvardo giminės, 
draugai ir pažįstami linki 
kuo geriausio pasisekimo sle 
kianf tikslo. Kaimynas i

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.' 1 Aim 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, UI.

Telefonas — GROvehill 2242

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
N cnume.sk lt senų, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duotų jums daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Besi, Little Ben ir kiti budelnlkai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS fllTTTIh

PER ŠIOS KARES LAIKĄ! //f jpA ji
Mes padarome RAKANDAMS gerus Jj I ų
APDĖNGALUS iš neblunkančių spal- Į

vų medžiagos ir teikiame jums _ \
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI! A
‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstinių Pa-
rankų, Draperies, Grindų Paklosimus. Z
Drapes dirbam pagal orderį Dykai! '

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: TARUS «78 INSULUOKITE Savo Namus...........

Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JC8Ų V-ISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURftTI

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS 1

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Iirsulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus — vartokite VNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto ir 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calėimine, wallpaper, pleis
terio ir wallboard. Vienas aptraUUimas užtenka! Nereikia ealci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer "ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viskų ųpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insnlacijos, Plumblng Ir Heattng, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Gompany, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. AV. Oorner Bfith and State Streets 

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
----------- T------------------------- IIIIIIIHIIilEIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIllHlllIMilIlIlIlU

PAMINKLAI
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

PERSONALiZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

Workmanship and Materials Unerelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRBlPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Factory Reprasentative.

BHOWROOMS IN 
MHROHANBISE MAKT
For appointmeni eall — 

RĖPUBIJC 0051

AMBULANCB
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

Mes Turimo 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalysa

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

^ffTahmSbilr RAJA Tol mrp..Llir. tolis
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vnk.; Seštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

LACHAWtCZ IR SŪNUS
!ST TSrt FLAOE ’ Phone CANAL 2811
S: 42 E. 108th ST.
. MICHIGAN AVĖ. Tol. PULLMAN 1270

L. BUKAUSKAS
Phoae PULLMAN 9661MUTUAL

FEDERAL
ANTANAS M. PHILLIPS
fUANICA AVENUE Phone YARDS 4900Kreipkitės į

ANTHONY B. ]JOHN F L UULEVICIUS
4848 SO. ČAIJFORNIA A v®.LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Weatern Avo„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Savings and Loa: 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

tssosn soun hermitage avenue

Tel. YARDS 17*1-17-42
4S32-M SOUTH CALIFOBNIA AVENUE 

Tel. LAFayotte 0727Canal 8887
Bes. J. KAKANAUSKAS 

Sekretorius

EVANAUSKAS
Pbonm YARDS 1188-11

RADIO PROGRAMAS—8100 Ptrmad ir Kgtvtrtad. vak.
ii stoties WGES (1390), su Povilu šsltimieru.

cnume.sk


1 X

B D1ENRABTTS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS Trečiadienis, geg. 26 d., 1943

Kaip du smarkūs Illinois lakūnai 
sudorojo japonų zero lėktuvus
« Guadaleanal. — Du Illi
nois valstybės vyrai susiti
ko pirmą kartą su japonais 
debesyse, virš Russell salų, 
balandžio 1 dieną. Vienas iš 
jų numušė du japonų zero 
lėktuvus; yra gana tikra, 
jog antras lakūnas numušė 
vieną lėktuvą.

Lakūnas numušęs du ja
ponų zero lėktuvus vadinasi 
2d Lt. William Eugene Dil- 
low, Cobden, UI. Jis numu
šė du japonų lėktuvus,, kai 
susitiko kovoje 23,000 pėdų 
aukštumoje. Lakūnas apie 
savo kovą sako:

“Aš sutikau zero lėktuvą, 
daviau jam ugnies ir jis ex- 
pliodavo mano akivaizdoje, 
150 pėdų nuo manęs. Su ant
ruoju turėjau daugiau var
go-
... “Antrasis japonų lėktu
vas užpuolė mano lėktuvo 
pksturgalį. Kad galėčiau at- 

, sukti į japonų zero šautuvą, 
pakilau aukštyn ir tada ja
ponų lėktuvą apipyliau ug
nimi kaip vandeniu iš pai- 
pos. Lėktuvas ėmė rūkti, pa
virto į šoną ir nukrito že
myn liepsnose.”

Kitas lakūnas vadinasi 2d 
Lt. Warren C. Duncan, iš 
Chicago, galimas daiktas, 
jog jis numušė vieną lėktu
vą. Jis apie savo kovą su ja
ponais sako:

“Aš puoliau į kovą 2,000 
pėdų aukštumoje. Vienas ja
ponų lėktuvas pateko į ma
no ugnį. Aš nemačiau jo 
krentant žemėn, negaliu pa-

sakyti ar pataikiau. Kad jis 
galėjo pasprukti —. nėra ga
limybės.”

Duncan’ui japonų lakūnų 
kovos taktika nepaliko jokio 
įspūdžio.

“Aš nemanau, kad jie bū
tų verti velnio”, — pasakė 
lakūnas. “Jie mėgsta akro
batiką. Aš mačiau kaip vie
nas japonų zero lėktuvas vo
liojos kaip bačka, bet tai bu
vo visai nereikšminga.”

Potvynis neša 
nuostolius

Potvynis vis dar tebesitę
sia.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus St. Louis regionalinis 
ofisas, kuris turi jurisdikci
jos šešių valstybių apylinkė
se, praneša, jog 2,765,200 
akerių žemės yra po vande
niu, daugiausia vandens yra 
paliesta Illinois.

Illinois apylinkėje pereitą 
pirmadienį vandeniu buvo 
apsemta apie 1,256,698 ake- 
riai. /

Vykstantis potvynis atsi
liepia ir į ekonominį gyveni
mą, nes nemažas skaičius 
pasėlių sunaikinta.

PIRMOJI MERGAITE ILLINOIS ROMUOSE

■'Dratigas” Acme photo 

Beverly Crumly, 14 metų, Springfield, III., laikinai pa
vaduoja savo sergantį brolį. Tai yra pirmoji mergaitė, 
kuri dirba Illinois le£islatūroje. Ji patarnauja reprezen-
tatyvui John G. Ryan, Chicago.

Lietuvis kareivis begelbėdamas kitę
žuvo kovos lauke

✓

TĖVAS PRIIMS SŪNAUS GARBES ŽENKLUS. 
REIŠKIAME GUOKAMS PAGARBĄ.

RACIONAVIMO
DIENOS

MĖLYNOS STAMPOS IR 
CUKRUS KENAVIMUI 

Pereitą pirmadienį, gegu
žės 24 dieną, įsigaliojo K, L. 
M serijos mėlynos stampos.

Gegužės 24 diena, perei
tas pirmadienis, buvo pir
moji diena naudoti stamps 
No. 15 ir 16, geros dėl 10 
svarų cukraus nimų reik
menų kenavimui.

Peržiūrės įstatymu 
kad padidinti išmoke- 

. jiirnts kovojančių 
vyrų šeimoms

KAVA
Gegužės 30 dieną baigiasi 

data dėl stamp No. 23, gera 
dėl vieno svaro kavos.

CUKRUS, PADANGOS IR 
RAUDONOS STAMPOS

Gegužės 31 diena paskuti
nė diena naudoti stamp No. 
12, gera dėl penkių svarų 
cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo periodinio auto
mobilių padangų apžiūrėji
mo, kurių savininkai turi 
“C” kortelę; baigiasi data 
dėl E, F, G, H ir J serijos 
raudonųjų štampų.

BAIGIASI MĖLYNOS 
STAMPOS

Birželio 7 diena yra pa
skutinė diena naudoti G, H 
ir J serijos mėlynas štam
pas.

\Vashington, D. C. — Se
natorius Henry Cabot Lodge 
Jr. (R., Mass.) įnešė senate 
pasiūlymą padidinti 15% 
valdžios išmokėjimus šeimų 
nariams tų vyrų, kurie yra 
kariuomenėje.

Ligi šiol buvo mokama pa
šalpa $50 į mėnesį žmonai 
ir priedas už kiekvieną vai
ką.

Iš kario buvo atskaitoma 
kas mėnesis iš jo algos $22, 
ir valdžia pridėdavo $28.

Pasiūlymas padidinti pa
šalpą pamatuojamas tuo, 
kad pakilo pragyvenimo iš
laidos.

Trys lllinoiečiai laimi 
papuošimus nuo gen. 
G. G. Kenney

Šiomis dienomis pietvaka
rių Pacifike buvo apdovano
ti 39 vyrai iš 5-tos oro ar-' 
mijos.
. Šie oro jėgų armijos vy
rai dirba ant tamsporto 
lėktuvų, kurie pristato Piet
vakarių Pacifike kovojan
tiems kariams karo medžia
gą ir'"perveža sužeistuosius.

Tarpe apdovanotųjų Illi- 
noiečių yra Lt. Viktoras 
Yuska, 1801 So. 50 Avenue, 
Cicero, UI., Staff seržantas 
Edward Lenhardt, 38 West 
114 Str., Chicagoje, ir Ra- 
mon Sėli, Havana, III. Jie 
visi buvo papuošti ąžuolo 
lapų ženklais.

9 piniginės su raišeno 
knygutėmis pavogta 
svečiuojantis

Pereitą šeštadienį pas Mr. 
ir Mrs. Charles Trotcky, 
7634 Essex Avė.,t buvo susi
rinkę svečių.

šeimininkams ir svečiams 
esant valgomajame į miega
mąjį kambarį įsikraustė ne
prašytas svetys ir apkraus- 
tė ten paliktus rūbus.

Išsinešė 9 pinigines su 
raišeno knygutėmis, raktais 
ir šimtu dolerių pinigais.

Užmuštas šeimos 
nesutikimuose

Alfred McNeal, 25 metų 
negras, nuo 671 Maxwell st., 
buvo mirtinai nušautas už
vakar ryte.

Nušautojo žmona Inez ap
kaltino savo tėvą, Nathan 
Boyer, nuo 628 Maxwell Str.

Amerikiečių lietuvių dide
lis skaičius tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Dauge
lis iš jų yra įvairiuose fron
tuose. Jau šimtai lietuvių 
begindami Amerikos laisvę 
ir bekovodami už pavergtų
jų tautų išlaisvinimą pralie
jo kraują arba žuvo karo 
lauke. Žuvusiųjų skaičiuje 
yra ir Edward J. Guokas, 
lietuvis.

Pvt. Edwa?d J. Guokas 
žuvo kovoje, kai jis bandė 

l gelbėti Amerikos sužeistą 
kareivį iš sftthlęiės priešo ug
nies. i . ?v ♦

Ateinantį penktadienį pvt. 
Edwardo J. Guoko tėvas, 
John Guokas, gyvenantis 
4508 West End avė., Austin 
high schobl, Fulton ir Pine 
strs., gauš sūnaus pomirtinį 
pasižymėjimo ženklą — Dis- 

i tinguished Service Cross ir 
(The Purplįe Heart.

Pvt. Ec|ward J. Guokas 
žuvo begerėdamas kitą ka

reivį. Jam yra suteikiama 
pasižymėjimo ženklai. Sū
naus pasižymėjimo ženklus 
priims tėvas. Mes reiškiame 
didelę pagarbą lietuviui tė
vui ir lietuvei motinai, ku
rie išaugino tokį narsų ir 
karžygišką vyrą — pvt. Ed- 
ward Guoką.

Kuo šios dienos įveda
ma patvarkymas mo
terų ir vaikų rūbų 
gamyboje

I
Vyrų rūbai jau nuo perei

tos vasaros buvo gaminami 
pagal nurodymus išleistus 
W. P. B. (karo gamybos 
boardo).

Nuo šios dienos tokį pat 
likimą susilaukia moterų ir 
vaikų rūbai.

Nebus leidžiama eikvoti 
medžiagos vien tik fasono 
įvairumams pabrėžti.

......-Į ,
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Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

\ Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gero* rOAint moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsl<luo<la nuiomlntomln kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE BlANDIENt

REOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47ih Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, savininkės

BATAI
Birželio 15 diena yra pa

skutinė data dėl stamp No. 
17, gera vienai porai batų. 
Coupon No. 18 įsigalioja 
birželio 16 dieną.

Rasta sužeista moteris 
ant laiptu

Mrs. Charles Barney, 50 
metų, 4425 No. Racine avė., 
užvakar buvo nuvežta į 
County ligoninę su viduji
niais sužeidimais .

Ji buvo rasta be sąmonės 
ant antro aukšto laiptų, o ji 
pati gyveno ant trečio aukš
to. Matyt tie vidujiniai su
žeidimai buvo gauti krin
tant laiptais iš 3-čio į 2-rą 
aukštą.

Gegužės mėnuo 
lietingas

X St. Serg. Frank Pieža 
parvyko į Chicagą trumpų 
atostogų pas savo žmoną L«a 
rijoną (po tėvais Urbonaitę). 
Jis yra Texas valstybės sto
vykloj.

i
X Antanas ir Marcelė Pa- 

kelčial, 4417 S. Artesian Av., 
ARD seimo proga, praeitą 
sekmadienį, paliko amžinais 
tos draugijos nariais įneš
dami $100. M. Pakeltienė y- 
ra veikli ARD 6 skyr. narė, 
taip pat nuolatinė “Draugo” 
korespondentė.

X Dievo Apvaizdos para
pijos pirmas šių metų pikni
kas įvyks sekmadienį, gegu
žės 30 d., Vytauto parke. Klo 
bonas, parapijos komitetas 
ir visa parapija ruošias šiam 
išvažiavimui, kuriame tiki
masi dalyvaus ir visi buvę 
aštuoniolikiečiai.

X Ona Metrikienė, buvo 
šauniai pagerbta praeitą sek 
madienį, Lietuvių Auditori-

X

Gegužės mėnesio dienos 
yra lietingos. Per gegužės 
mėnesį iškrito daugiau kaip 
6.50 colių vandens. Tokio 
lietingo mėnesio nėra buvę

AUTOMOBILIŲ PADANGŲ 
APŽIŪRĖJIMAS

Birželio 30 diena yra pa
skutinė diena dėl antrojo
periodiško automobilių pa- Per 70 metų. 
dangų inspektavimo, kurių 
savininkai turi “B” kortelę.

K, L, M MĖLYNOS \ 
STAMPOS

Liepos 7 dieną baigiasi 
data dėl K, L ir M serijos 
mėlynųjų štampų.

Gegužės mėnesį beveik 
kiekvieną dieną lijo, išsky
rus gegužės 3, 5, 14, 21 ir 
22 dieną.

T
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VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dM> bet paveskite mums juos perdirb- 

pittvai mū8U pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
ricniAi Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę 'pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų, ir Rudinių aptraukimul materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
4140 ARCŲER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516

KURO ALIEJUS IR PA
DANGŲ APŽIŪRĖJIMAS

Rugsėjo 30 dieną baigiasi 
data dėl penktojo periodo 
kuro aliejaus kuponų; pa
skutinė diena dėl antrojo 
periodinio automobilių pa
dangų apžiūrėjimo, kurių 
savininkai turi “A” kortelę 
ir dėl motociklų padangų 
apžiūrėjimo.

Trijų metą vaikas 
rastas negyvas šalia 
geležinkelio bėgių

Kenosra, Wisc. — Ieško
dama savo 3 metų sūnaus 
Ronaldo, kuris buvo išėjęs 
iš namų, Mrs; Charles So- 
renson rado jį gulintį prie 
Northwestern geležinkelio 
bėgių.

Matyt jis buvo užgautas 
traukinio. Nuvežus į ligoni
nę jau buvo negyvas.

CUKRUS KENAVIMUI
1 Spalių 31 diena yra pa
skutinė diena naudoti stam- (niam kenavimui.

pas No. 15 ir 16, geros dėl 
dešimt svarų cukraus nami-

TN 21 T2 fi T3 Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų Ir lietų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI t 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALAXJ>OS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 5:30 valandos popiet

Ji
Ona Metrikienė

joj suruoštoje puotoj. Ji tik
rai yra nuoširdi dainos mo
kytoja ir muzikė vargoninin
kė.

X Kun. P. Cinikas, MIC., 
“Draugo” adm., grįžęs iš A- 
merikos katalikų spaudos 
konferencijos, pasakoja, kad 
konferencija visais atžvil
giais pavyko. Katalikiškoji 
spauda gausingai buvo at
stovauta. ,

X Vincent E. Pavis, dnr. 
“Draugo” skelbimų departa
mento vedėjas, įsirašė į di
džiulę mūs fraternalę orga
nizaciją — Liet. R. K. Susi- 
vienymą Amerikoje. Daugiau 
ir daugiau Amerikoj augu
sių lietuvių rašosi į šią mi
lijoninę organizaciją. Taip ir 
reikia. Seniai miršta, todėl 
jaunieji turi paimti į savo 
rankas visa, kas senių su
kurta ir išauginta.

X M. ir I. Bitinai, 2315 S. 
Oiakley Avė., seni West Side 
gyventojai, minėjo 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Praeitą sekmadienį Aušros 
Vartų bažnyčioje pėr sumą 
jubiliatų intencija visa šei
ma ir giminės bendrai ėjo 
prie šv. Komunijos. I. Biti- 
nienė yra žymi veikėja ne 
tik parapijoj, bet ir draugi
jose, ypatingai Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų sky
riuje. Dvi jubiliatų dukterys 
ne tik pavyzdingai išauklė
tos, bet ir išmokslintos. Vie
na jau vedusi ir augina sū
nų. Jubiliatai yra nuolatiniai 
“Draugo” ir “Laivo” skai
tytojai.
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