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Amerikiečiai jau mato Romą
3I/2 milionai amerikiečių užjūryje

Iki 1945 m. bus penki milionai - Stimson
WASHINGTON, birž. 1.— 

Karo sekr e tor r is Stimson 
pranešė, kad 3,657,000 karių 
esant užjūryje, aviacijos ir 
armijos jėgų paskirstymas 
beveik baigtas, ir “lemtinų 
veiksmų laikas jau čia pat.”

Sekretorius ta proga pa
reiškė, kad iki šių metų pa
baigos karių užjūryje skai
čius sieks suvirš penkis mi- 
lionus, arba apie du trečda
lius visos jėgos.

Stimson paaiškino, kad jis 
nekalbėjo apie tai, kur tie 
kariai dabar randasi, bet 
apie visą skaičių užjūryje, 
kadangi jie pagal reikalo 
turės būti kilnojami iš vie
tos į vietą.

Stimson sakė orinės jėgos 
turi maždaug 2,357,000 vy
rų ir apie 75,000 lėktuvų, jų 
tarpe 34,000 karo lėktuvų, 
kurių pusė randasi užjūry
je.

Britai puolė Prancūziją ir Rumuniją
LONDONAS, birž. 1. Anglijos pietrytinio kran-

Vokiečių geležinkelių linijos ,to gyventojai sakė jie galė- 
Prancūzijoje ir prie Jugos- je jausti karštį nuo sprogi- 
lavįjos-Rumunijos sienos bu mų.
vo puolamos šį rytą britų 
lėktuvų iš Anglijos ir sąjun
gininkų lėktuvų iš Vidurže-
mio bazių.

Tuo pat metu britų lėktu
vai antrą dieną visu smar
kumu atakavo Prancūzijos 
taip vadinamą invazijos

Namai ir pastatai nuo 
Deal iki Dungeness sudre
bėjo nuo sprogimų.

Gen. Eaker, Viduržemio 
aviacijos viršininkas, pra
nešė, kad naatiniai bombe
riai iš Italijos bazių, puolė

krantą. Anglijoje buvo gir- geležinkelius Turnu Severi- 
dėti milžiniški sprogimai. ne.

LAIVYNO LĖKTUVAI i įpareigojo sudaryti 
ATAKAVO SHUMUSHU koalicinę vyriausybę
PEARL HARBOR, birž. ( LONDONAS, birž. 1. — 

1.—Laivynas šiandien prane Jugoslavijos Karalius Pet-
šė, kad lėktuvai anksti an
tradienio ryte atakavo Shu- 
mushu salą, Kurile salyne. 
Nei 24 valandas anksčiau 
lėktuvai buvo puolę keturis 
Kurile salas.

ras formaliai įpareigojo Dr. 
Ivan Subasic sudaryti naują 
koalicinę vyriausybę ir at
sišaukė į Jugoslavijos ser
bus, kroatus ir slovėnus pa
dėti savo ki virčius j, šalį iki

Kiti lėktuvai atnaujino,po karo, kuomet galės “lais-Iatakas ant likusių japonų j vai pareikšti savo valią.” 
pozicijų rytinėse Marshall 
salose. •

Icelandija nutarė 
būti respublika

REYKJAVIK, birž. 1. — 
Icelandija (ledų žemė), vie
na pasaulio seniausių demo
kratijų, praeitos savaitės 
laikytam plebiscite nubalsa
vo 10,536 prieš 535, kad skir 
tis nuo Danijos, o 68,862 
balsavo už respubliką prieš 
1,064, kurie buvo priešingi 
tokiam žygiui.

Icelandija buvo po Dani
jos valdžia per 700 metų 
Jog seimas sueis birželio 10 
d. paskirti pirmąjį preziden
tą.

Maršalas Josip Broz (Ti
to), kuris, sakoma, užims 
Gen. Dra j a Mihailovičrius 
vietą kaipo Jugoslavijos ka
riuomenės viršininkas, įsa 
kė partizanams tuoj pulti 
nacius, nes “paskutinieji 
rusų ir anglų-amerikiečių 
sąjūngininkų smūgiai artė
ja.”

Manoma karalius kvies 
Broz į savo kabinetą.

KALENDORIUS
Birželio 2 d.: Sv. Marce

linas; senovės: Ąžuolas ir 
Auksuolė.

Birželio 3 d.: Sv. Klotil 
da; senovės: įminąs ir De- 
velta.

ORAS

Šilta. Ūkanota, 
gali būti lietaus.

Po pietų

SITAS NEPASIEKT TAIKINIO

Amerikiečiai kariai apžiūri vieno vyro vairuojamą submariną Anzio krante. Sub
marino vairuotojas, 17 metų nacis, buvo suimtas. Kairėje matosi torpedo, o didesnė 
dalis yra “submarinas”. Torpeda taip prijungta, kad ją galima paleisti, o vairuoto
jas gali tuomet pabėgti. (Signal Corps nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

POPIEŽIUS ŠIANDIEN 
KALBĖS PER RADIO

NEW YORKAS, birž. 1.— 
Pagal gautą pranešimą iš 
Vatikano radio direktoriaus, 
National Broadeasting Com 
pany šiandien pranešė, kad 
Popiežius Pijus XII kalbės 
į Kardinolų Kolegiją 3 vai. 
ryte Chicagos laiku. NBC 
sakė jei kalba bus aiškiai 
girdima Amerikoje, jie vė
liau iperduos jos transkrip
ciją Amerikosi gyventojams.

Amerikiečiai, kiniečiai 
užėmė japonu tvirtovę

KANDY, Ceylon, birž. 1. 
—Sąjungininkų štabas šian
dien pranešė, kad amerikie
čiai ir kiniečiai kariai užė
mė japonų Malakawng tvir
tovę, prie Mogaung klonio 
kelio šiaurinėje Burmoje, ir 
jau baigė išmušti opoziciją.

Kiti amerikiečių ir kinie
čių daliniai įsteigė liniją į 
pietus nuo Warong ir Sha- 
raw tame klony, ir varosi 
pirmyn prieš japonų įsistip
rinimus., kurie saugoja puo- 

į lamą priešo Myitkyina bazę.

Išmuša tūkstančius nacių Rumunijoje
LONDONAS, birž. 1. — 

Maskvos pranešimu, didžio
sios nacių atakos ant rusų 
linijų į šiaurę nuo laši, Ru
munijoje, kainavo naciams 
“tūkstančius karių,” o prie
šas visvien negavo pasiva
ryti pirmyn.

Anot rusų, naciai su tan
kais ir pėstininkais be per- 
stojimo puolė rusų linijas, 
bet sovietų artilerija, tankai 
ir pėstininkai atmušė visus 
puolimus.

Maskva sakė rusai per 
pirmas dvi nacių ofensyvds

tankus ir numušė 164 priešo 
lėktuvus.

Raportai iš Berlyno sakė 
atakų tikslas esąs pagerinti 
nacių-rumunų pozicijas tbje 
apylinkėje, iš kurios naciai 
pranašavo, kad rusai pradės 
žygiavimą į Ploesti ir Duno
jaus aliejaus laukus.

Nežinoma ar šių dienų

Lietus trukdo žygiams Biak saloje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, birž. 1.—Dėl 
prasto oro nesulaukdatni 
savo lėktUYjų ^apsaugos ir 
pagalbos, amerikiečiai ka
riai turėjo nutraukti savo 
žygiavimu į tris japonų lai
komus aerodromus Biak sa
loje. Pranešama, tačiau, jog 
iki šiol išmušė 679 japonus 
ir jau valdo rytinę dalį tos 
Schouten salos.

Manoma amerikiečiai da
bar lauks kol snaiperiai ir 
maži priešo daliniai bus iš
krapštyti iš kalnų prieš Mok 
mer aerodromą.

Šiandien suvėluotai pra
nešta, kad amerikiečiai pir
madieny atmušė smarkias 
jajjffnų kontratakas prie 
Mokmer -aerodromo, ir kad 
amerikiečių tankai tuose 
mūšiuose taipgi nukentėjo.

Anksčiau buvo pranešta 
tik apie aštuonių priešo tan
kų sunaikinimą ir trijų su
žalojimą.

Porą šimtų mylių žemiau 
N. Gvinėjos krante, prie 
Maffin įlankos, japonų ban
dymas nukirsti kito ameri
kiečių dalinio susisiekimo 
linijas nenusisekė.

» W-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ NEAPOLIO. — Ame

rikiečiai kariai nakties me

tu patylomis apėjo aplink 

nacių poziciją Velletri apy

linkėje. Tas žygis sugavo 

nepasakytą skaičiui nacių 

karių.

IŠ LONDONO. — Blogas 

oras ryte sulaikė didesnę 

lėktuvų veiklą, bet po pietų 

sąjungininkų lėktuvai skri

do į Bologne ir Dieppe pu

sę, Prancūzijos krante.

IŠ LONDONO. — Gerai 

informuoti sieksniai dako 

Amerika, Anglija ir Rusija 

priėjo prie galutinio susita

rimo dėl Vokietijos pasida

vimo sąlygų ir jos okupaci

jos.

IŠ CHICAGOS. — Penk

tadieny YVashingtone bus 

pasirašytas anglies raciotia- 

vimo planas. Sakoma tas 

planas neseks kuponų įteiki

mo planą, kaip kad daroma

Graikai užmušė 250 
besimaudančiu naciu
CAIRO, birž. 1—Graikai 

patriotai išžudė 250 nacių 
karių, kuomet rado juos be
simaudančius ir saulėj besi- 
kepinančius prie upelės Thes 
aalijoj. Sakoma tie vokiečiai 
ilsėjęsi po ofensyvos prieš 
kaimus kalnuotoj Olympus 
apylinkėje, kurioje nemažas 
skaičius kaimiečių buvo su- 
šaudjrti. Šioje atakoje sep
tyni graikai žuvo ir aštuoni 
buvo .sužeisti.

mūšiai nurodo didžiosios 
ofensyvos pradžią rytiniam rainuojamais da-
fronte. Berlynas ir Maskva
abu pranašavo, kad kovos

tame fronte prasidės iš nau
jo, kuomet prasidės Europos

/dienas sunaikino 122 nacių t invazija ii vakarų pusės.

KAUJASI ALBANU KALNUOSE,
IS KUR MATO AMŽINĄJĮ MIESTĄ

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Neapoly, birž. 1.—Štabas 
pranešė, kad vokiečiai traukiasi atgal ant Via Casilina už 
Frosinone, o tarpe Valmontone ir Velletri, žemiau Romos, 
aršios kovos tęsiasi.

Amerikiečiai kariai, pasivarę gilyn į nacių linijas Al
banų kalnuose, iš viršūnių mato Romos miestą.

Vienas amerikiečių dalinys, pralaužęs priešo liniją į 
rytus nuo Velletri, pasivarė
pirmyn maždaug 3,000 jardų 
—beveik dvi mylias—ir už
ėmė {poziciją Peschio kalno 
viršūnėje.

Kiti daliniai okupavo kal
nų viršūnes prie Nemi eže
ro, įt šiaurvakarius nuo mies 
to, ir pasiekė punktą tik 15 
mylių nuo Romos.

Amerikos karo laivai, pri
plaukę netoli kranto, bom
bardavo nacių pozicijas kran 
te ir tuo padėjo britams ka-

MAŽOS TAUTOS BUS
LAISV0S-5EKR. HULL
VVASHINGTON, birž. 1.— 

Valstybės sekretorius Cor- 
dell Hull šiandien aiškiai 
pareiškė, kad mažosios tau
tos turi būti Laisvos, ir pa
brėžė užtikrinimą, jog poka
rinėj pasaulinėj organizaci
joje jų lygybė bus ugdoma 
ir tobulinama.

Tai buvo sekretoriaus
riams, kurie eina aplink na- j jjull aiškiausias viešas pa
čių laikomus kalnus. ' gįsakymas nuo to laiko, kaip

Naciai sako nuskadino 
24 aliantu transportus

LONDONAS, birž. 1. — 
Nacių pranešimas sakė jų 

{laivyno ir aviacijos daliniai 
gegužės mėnesyje sunaikino 
24 Amerikos ir Anglijos 
transporto laivus, ir 23 reik 
menų laivus.

Niekur nepatvirtintas ra
portas sakė 17 naikintuvų 
ir kitų karo laivų, du sub
marinai ir aštuoni greitieji 
laivai buvo sužaloti.

lykais

IŠ 8T. LOUIS — 1,400 

gatvėkarių Ir autobusų vai

ruotojų streikas suparaltža- 

vo visą miesto trafllcą. TAUPYKITE POPIERĄ

Sąjungininkų štabas nieko 
nesakė apie Velletri, bet vo
kiečių radio raportai nuro
dė, kad tas išbombarduota3 
miestas, po mūšių gatvėse, 
buvo paleistas amerikie
čiams.

Britų aštuntoji armija, Į visom kitom tautom 
žygiuodama vieškeliu Nr. 6 
(Via Casilina), užėmė Fro- 
sinone, provincijos šeštinę 
54 mylias nuo Romos. Frosi
none yra svarbiausias mies
tas užimtas ant Via Casili
na.

Tris mylias į vakarus nuo 
Lanuvio miesto, šarvuoti da 
liniai perėjo į Fossa diCam 
poleone ir spaudžia priešą 
toje apylinkėje.

Arčiau kranto, britai ka
riai žygiuoja pirmyn keliu į 
šiaurę nuo Ardea, bet nepa
sakyta kaip toli jie pasiva
rė.

Naciai oficialiai pranešė, 
kad sąjungininkai pasivarė 
Valmontone apylinkėje, ne
žiūrint didelės nacių opozi
cijos. Maršalas Kesselring 
veda žūtbūtinę kovą, kad iš
laikyti vieškelį 6 vokiečių 
pasitraukimui.

Nakties metu nacių lėktu
vai atakavo sąjungininkų 
susisiekimo linijas. Sąjun
gininkų vidutinieji bombe
riai atakavo priešo karių 
koncentracijas Albano eže
ro apylinkėje, netoli Fras- 
cati ir tarp Lanuvio ir Vel
letri.

jis grįžo iš Maskvos praei
tą rudeni.

Sekretorius nuoširdžiai pa 
reiškė, jog Amerikos vyriau 
sybės tikslas esąs prižįūrėti, 
kad visos tautos, ypatingai 
mažosios, gautiį lygybę su

NACIAI OKUPAVO
VISA BULGARIJA

LONDONAS, birž. 1. — 
Berlyno radio pranešimai 
sakė naciai šiandien okupa
vo visą Bulgariją. Jau kuris 
laikas kaip naciai reikala
vo, kad Bulgarija sudarytų 
įpro-nacišką vyriausybę ir 
šiomis dienomis Hitleris bu
vo j/teikęs ultimatumą, ku
ris turėjo išsibaigti šį va
karą.

Naciai tuoj užėmė visus 
svarbiuosius centrus, ir pra
dėjo areštuoti Bulgarijos 
kariuomenės viršininkus ir 
visuomenės vadus. Suvirš 20 
jų pabėgo Rusijon, kur pa
sidavė tarnybai rusų kariuo 
menėje.

IBARRA VADOVAUJA 
ECUADOR VALDŽIAI

QUITO, Ecuador, birž. 1. 
—Atšauktas iš ištrėmimo 
Colombijoje, Jose Maria Ve- 
lasoo Ibarra vakar užėmė 
Ecuadoro revoliucinės vy
riausybės vadovystę ir tuoj 
paskyrė kabineto narius.

KINIEČIAI UŽĖMĖ 
YUNNAN MIESTĄ

CHUNGKING, birž. 1. — 
Kiniečiai kariai užėmė Kam 
liangkung miestą, aštuonias 
mylias nuo svarbius VVa'ien 
miesto, Mamien perėjos sek- 
tory vakarinėj Yunnan pro
vincijoje, į šiaurę nuo Būr
in a kelio.

Pranešama, kad palankus 
oras duoda kiniečiams pro
gos varytis- pirmyn ir su
duoti priešui didelius smū
gius.

Amerikos 14-tasis aviaci
jos dalinys nuolat bombuo- 
ja ir apšaudo japonų Lung
ling, Tengchung, Mangshih, 
Peichaikung-fang ir Chiang 
tso tvirtoves. \
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

* Gegužės 28 d. mūsų baž 
nyčioj tapo užsakyti pirmą 
ir paskutinį sykį du karei
vėliai: George Jakubauskas 
su Emma Schrettner ir Vla- 
dąs Rekašius su Regina Ka- 
roiuski.

Pirmojo jungtuvės įvyko 
geg. 30 d. Šv. Juozapo vo
kiečių bažnyčioj, o antrojo 
birželio 3 d. Angelų Sargų 
lenkų bažnyčioje, West End. 
lankiu laimės abiem po
roms. Dažniausia lietuviai, 
vedę svetimtautes, nueina į 
jųjų bažnyčią, prie lietuvių 
parapijos nebepriklauso. Kas 
skaitosi galva, o kas vado
vauja ir valdo. Šiuo atžvil
giu lietuviai pasirodo be nu
garkaulio.

Pas tėvus vieši Vincas 
tyasadulskis (Bįll Mace 1). 
Jis yra jūrininku ir tarnau
ja ant didžiulio karo laivo 
Massachusetts. Atrodo svei
kas, linksmas ir judrus. Try
lika atostogų dienų jam grei
tai prabėgo ir reikės vėl 
grįžti didžią pareigą atliktu. 
Vincukas yra gana pasikei
tęs ir tai geron (pusėn. Sykį 
užkandžiaujant su savo ar
timaisiais jis taip išsitarė: 
“Aš dabar esmu geresniu 
kataliku ir geresniu lie Lu
piu. Ko pirma drovėjaus, tuo 
dabar didžiuojuos.” Lietu
vio kilmė yra garbinga ir 
riekia gilios senovės. Ar su
tikai britą, kuris užsigintų

greičiausia tapti kuo kitu, 
negu kuo Dievas JJ sutvėrė.

Geg. 30 d. kapų puošimo,’ 
lankymo ir mirusių, atmini
mo diena. Ant Šv. Kazimie
ro kapinių įvyko pamaldos 
vienuoliktą valandą. Po pa
maldų kiekvienus klebonas 
šventino kryžius ant savo 
mirusių parapijiečių kapų. 
Mirusių northsaidiečių šie 
paminklai tapo pašventinti: 
Juozo Dermeikio, Liudo Kaz 
lausko, Jono Kauliaus ir 
Magdalenos Jusevičie nės. 
Gražu, kaip yra kam atmin
ti mirusius ir sukalbėti nors 
trumpą poterėlį ant jų ka
po. ,

Birželio 4 d. mūsų bažny- 
| čioj įvyksta pirma vaikučių 
šv. Komunija. Seserys Pran* 

i ciškietės rūpestingai rengia 
1 net 15 mažyčių priimti Vi
sagalį. Po šv. Mišių vaiku 
čiams yra rengiami bendri 
pusryčiai parap. svetainėje

Bridgeville

DIĘNBAfipS DRAUGAS. CHICAGO. JĮJJNOTS
T—

“EĘNJE, MEENI E, MINIE, MOE»»

Trys respublikonų partijos vadai: Ohio vai. gubernatorius John W. Bricker (kairė
je), California vai. gubernatorius Earl Warren ir New York vai. gubernatorius Thomas 
Dewey. Visi trys yra stiprūs kandidatai į būsimus prezidentus iš respublikonų parti
jos. (Acme-Draugas telephoto)

Kiekvienus žmogus, nori- 
nenori, turi mirti. Jo kūnas 
turi grįžai į žemę, siela — i
nemirtingųjų tvarinių kara
liją. Žmogaus siela yra at
skira, nesuardoma. substan
cija galinti gyventi ir bei
kūno; ji yra skirta amžiny
bei. Apie žmogaus sielos ne
mirtingumą Ch/ataubriandas 
sako: “ Gyvulys nepažįsta

savo praeities ir kilmės. Tuo kapo, jis nesirūpina tėvo| pe-
tarpu lietuvis bando kuo j lenais. Tik žmogus terenka

u MIRACLE" sienoms
....MALIAVA

1. VIENAS APDENGIMAS 
užtenka daugumui sie
ninėms popieroms, ma- 
liavotoms sienoms ar lu
boms, wallboard, skiepų 
sienoms.

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

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

MIRACLE WALL FINISH

moAuoMrAirtroan

savųjų pelenus ir jiems ati
duoda pagarbą; mat, mir
ties viešpatavimas į mu3 
kalba paslaptingo šventumo 
kalba. Iš kur pareina tos 
galingos idėjos įkvėpimas? 
Iš to, kad paslaptingas bal
sas mums sako, jog ne visa 
su mirtim užgeso. Visos tau
tos yra įsitikinusios, kad 
miegas kapuose nėra amži
nas ir kad mirtis tėra gar
bingas prisikėlimas.” Taip, 
žmogaus pastaroji žemėje 
diena yra amžinosios dienos 
aušra.

Gegužės 26 d., aprūpintas 
šventais sakramentais, į sa
vo pastovią tėvynę — į mi
rusiųjų karaliją iškeliavo a 
a. Pranas Stankus, sulaukęs 
senyvo amžiaus — 70 metų. 
Velionis atvyko į Ameriką 
1907 metais ir visą laiką 
gyvena mūsų apylinkėje. Bu
vo nevedęs. Iškilmingos lai
dotuvės įvyko gegužės 29 d

Ilsėkis Pranai, ramybėje, 
užbaigęs šios žemės vargin
gą kelionę. Apleidai mus, 
beit ne ilgam. Ryt, poryt 
mirtis pažvelgs ir mums į 
akis ir, paglamonėjusi savo 
šaltom rankom, paguldys tr 
mus ant lentos.

tos “publikos”. Tikrai bai
sūs žmonės: galį savo mo
tiną parduoti.

Mirė Juozas Samulskls, 69 
metų amžiaus, kilęs iš buv. 
Kauno gub. Paliko išauklė
tą šeimą. Palaidotas Šv. O-

Sudriko Radio Valandos:
VV.H.F.C 1420 Kilocycles —

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

Nedalioj, »:10 Tai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖi i . »

Rakandu, Parlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springąų, Matrasų, Karpetų, 
Klejanklų, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.v

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 

Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve.

» •

nos kapuose, 
karta.

Mažta

Seneca, III., kur Chicago 
Bridge and Iron (Co. stato 
Landing Tank Ships, darbas 
eina dieną ir naktį. Pigiau
sia mokestis $1.00 į valan
dą. Reikalauja darbininkų.

Ūkiuose dėl dažno lietaus 
dar nepasėti visi pavasari
niai pasėliai.

Lietuvių U. S. armijoj iš 
mūs kolonijos yra apie 47. 
Vienus yna žuvęs Italijos 
fronte.

Šiuo laiku oras labai gra
žus. Paukščiai čiulba, gar
bindami savo Sutvėrėją.

Kitose valstybėse pasta
tyti laivai Illinois upe plau
kia ir plaukia. Iš to\naty- 
ti, kad Amerikos laivynas 
bus didžiausias pasaulyje.

Dar serga kun. W. Kwin 
motina. Nesveikuoja ir Ma- 
rijona Pilipaitienė. Duok 

•Dieve joms sveikatos. A. P.

lietuviška graži kalba. Da-

Metinės iškilmės
Rochester, N. Y. — Ge

gužės, 21 d. mūsų bažnytė
lėj prasidėjo 40 valandų at-

____ laidai. Buvo daug svečių ku*
senoįii’hięų- Sekmadienį gražų, pa

mokslą pasakė kun. Skrip
kus iš Binghamton, N. Y. 
Pirmadienį žavėjantį pa
mokslą pasakė kun. Petrai
tis iš Worchester, Mass. Ant 
padienį: jaudinantį pamokslą 
pasakė Niagara Falls klebo
nas; atrodo čia gimęs, bet

NUVARGUSIOS I
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

W1EROLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

lyvavo ir vietinių svetimų 
kunigų.

Sunkiai susirgo Bitinienė. 
Po operacijos jaučiasi ge
riau.

Girdėjau, mūsų kai kurie 
atstovai į Binghamton, N. 
Y., konferenciją spėjo nu
vykti tik į bankietą. Gaila.

Rap.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

l

f

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

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

JOHN A. KASS
UEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO .

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGBON 
4845 Bk Aahlaad Avmw 

0VI80 VALANDOS: 
felfeHkmotfclInl.i'k.

4B7

TaL CANsl 6122

’ - DR. BIEŽIS
•ŪDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
1—1 popiet fa 7—8 v. u. 

Ir

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Place 
‘ TeL REPubOe 7868 /

BERLAND'S
PAINT STORE 

Km MMaun s. Halsted St.
Visur

Pietvakarių Krautuvė

Telefonas 
CANAL 1684 

3618 VVest 26th Street

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MI8IN0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

Žinios iš Spring 
Valley III,

Prieš mėnesį čia buvo at- 
riboladojęs lietuviškas bal- 
šavikas Abekas. Sušaukė 
“visuotiną susiri n k i m ą ”, 
kad prijungti Lietuvą prie 
Rusijos. “Publikos” prisirin 
ko apie 5 žmonės, kurie nu 
tarė, kad Rusija be Lie u- 
vos negali gyventi.. Dabar 
tikrieji lietuviai šalinasi nuo

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Ave. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

'z'.'iz,:. .j---—-p— a
38

TARda me

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

*645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street ' '

▼aL: nuo 0 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal tutartj. '

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

per ši Pavasarini St Metų
IŠPARDAVIMĄ

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utarnikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 0:30 vai. vakare.

1T1ARGLTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL U, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — NO 1 

Uri 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:86 vai. vakaro.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais auo 7 Ud 8 Vi v. 
MARGUČIO ofiao adresas*

6755 S. Westem Ave., Chicago, UL
bJ Telefonas — GKOveblU 2242
m " n n a =

feb
n )•

>7 J
r •

Ren. 6068 Stu. Talman Ava.
R«. Tol GROvehilI 0617 
Offioe TaL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 IU 4 ir nup 7 iki 0 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

Ofiso Tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIBURGAS

4157 Archer Avenue 
(Mbe vaLl 1-8 fa MiM E. H. 

TrečUdJanUs pagal autartį

TaL CANai 0257
Rez. TaL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki • vaL vakare.

Tel YARds 3146

DR. V. A SINKUS

-4'

VU.: 11-13; 3-4; k 6:304:36 
Pirmadieniais—2-4 fa* 6:30-8 J6 

Šventadieniais—11-li

m. takas am 
■aa: UNvood 5107.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora aklų visam ryv.nl- 
tnuf. Saugokit® jas leisdami H»<- 
aamtnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią realjimo mokslas 
rali sutelkti.

8« METAI PATYRIMO 
pririnkime aklnlq, korta prašali, 

na visą aklų J tempimu.

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

OPTOMETRIVrai 
1801 So. Ashland Avenne 
a,.* Kampaa ll-toa
Telefoną, i GAN Ali 0SJ», Ohleaco 
* ** OFT8O VALANDOS!
Kaadlea »:>« a. as. lkl III p. aa. 
, TreStad. Ir ladtad. a. m. 

lkl T:t» p. gą.

£DR, G. SERNER ’
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

29 motų patyrimas

TeLt Yards 1820 dSį“ 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akla 
Ištaiso.

Ofiso |T Akinių Dlrbtuvl 

SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

idoa nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki I
Sekmadianyja pagal sutartį.

DR. A J. BERTASH
BTDYTOJJJI IB CHIRURGAI

• vpL: mo 1-3; no 6:30-8 
756 Weet 85th Street

Skaniausia 

kurią 

mis.

yra toji 
eave rauko*

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROapect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SKEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne

VALANDO8:
nuo 2—4 iy nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant treėiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
UGCNTU3 PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 fld 8:00 vai 
. Treflad. fa Sekm. tik susitartas

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

446 S. 48th Conrt, Cicere 
1 Antradieniais, Ketvirtadieniais 
| lr Penktadienlaia
▼aL:’ 10-12 ryta, 2-6, 7-0 P. M.

*147 8. Halsted St, Chtcaga 
• »

4

/. *
Vai.: nuo 3 pjx. iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
. ■ (2-tros lubos)
Ofiao Telefonaa: TARda 0554

Jei neatsiliepia šaukite—
Rea Tel: MHHray 2880 

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CIURURGAS 

4146 Archer Avenue
Oflao TeL LAFnyette 3216 , 
Bea TeL LAFnyette 0094 •

Mge

„ VALANDOS:
Plrnv, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

■*/Penktad. 8:30 fld 0:30 vak.
Seštad. 6 vaL fld 9:30 vak.

Sekmadieniai! pagal susitarimą.

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

J. W. Goethe
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CLASSIFIED AND "H E L P W A N T E D" A D S IS ROCKFORDO PADANGES
“DRAUG O” 

DARBŲ SKYRIUS

>
••draugas” help wavtfj> 
ADYIIITISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoiph M88-948#

>»

SVARBUS PRANEŠIMAS

AVar Mannowcr Commission nu
statymai reikalauja kati dailini
mas darbininku turi Įsigyti P»- 
1 luo«avimo Raštų (Matėm,-nl of 
availahillty) nuo dabartines dar
ini {staivos — ar nuo War Man- 
power Coinmisslon — pirm pra
tilsiant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persltlkrinkit ar Jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga pal luoša- 
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darlm įstaigoms daug laiko.

HELP \VANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVĖJŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekeeper’s Ofisan 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Met?

Patyrimo nereikia, nnntovOs darbai. 
Proga vlršlntkio, gera mokestis. 

Atsišaukite.
STANDARD EUSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spaulding Ave.

>

>

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRTJ 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
D’rbti prie aluminum castings. 

Mes mokam laike mokinimo. 
100% KARO DARBAI 

Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pn. arba šeštad.

• iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE
REIKIA

SHF.ET METAL DIRBTUVĖJE 
PEIKIA PAPR. DARBININKU 
GERA ATEITIS, ATSI8AUKIT

ANETSBERGER BROS. 
3505 ELSTON AVE.

LAIKRODININKŲ — aukštos rll- 
šies Pastovūs no karo darbai. Ge
rinusia mokestis. — MFRRIMAC 
\YATCn CO.. 800 N. Clark.

STIF.AR- VAIRŲ lr Paprastų Darbi
ninkų dirbti serap lron yarde. Ge
ra mokeatki. AtsiSnuklt — 330 N.
CALIFORNIA ave.

>

>

J*

Vyrų
LENGVIEMS PORTERIO 

DARBAMS 
NUOLATINIAI

Trumpoms valandoms.
Gera mokestis.

LOGAN
DEPARTMENT STORE

MILWAUKEE & DIVERSEY

ATSIŠAUKIT 3-čiam AUKŠTE

Poliruotojų 

ir Grinders
PORTABLE ĮTAISYMAI

★ ★
80c Į vai. laike mokinimo.

54 vai. Į savaite.
Puikios progos po karo tiems, ku
rie gali greitai išmoktu Stainless
plieno poliravimas.

JUST MFG. CO.
4618 W. 21st ST.

KALVIO
Proga patyrusiam vyrui prie pasto
vaus darlm ornamentai geležies dir
btuvėje. NEW CITY IRON WORK8 
—5401 S W'«tem.

ABELNŲ DARBININKŲ 
Proga Jsidirbimo. Svarbi ptamnnS, 
Po karo darbai. NRW CITY IRON 
VVORKS—5401 S. Westem.

T SKELBKITES “DRAUGE”

>

VYRUI
Dirbtuvės Darbai - Su ar Be Patyrimo

Pastovūs Darbai — Gera Mokestis 

Darbas Dienomis 

Gera Alga ir Mėnesiniai Bonai

SHOIWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

HEI.P WANTED — VYRAI

PAPR. DARBININKŲ
GERA MOKESTIS tk

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

DEVRY CORPORATION
1111 Armitage Ave.

PRODUCTION . & SHIPPING 

DEPT. VYRŲ 

PATYRIMO NEREIKIA
ši yra svarbi karo dirbtuvė duo
dant progos pastoviu darbų su 

po karo ateičia. 1
Visi darbai pagal reguliacijas 

War Manpower Commission.

Barrett Division
2800 S. SACRAMENTO

PATYRUSIŲ IR NEPAT.
, DARBININKŲ
Platers’ Pagelbininkų 

Brown & Sharpe Set-up 
Multiple Screw Machine

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Thread Mill. horizontai 
Kingsbury Operatorių 
Abelnų Machine Shop 

Darbininku 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 
LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Ave. •

AUKŠTESNES MOKYKLOS 
VAIKINAI 

IŠMOKITE AMATĄ!

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

4435 S. WESTERN BLVD.

MAINTENANCE

PAGELBININKŲ
48 VAL. AR DAUGIAU

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

JOHNSON CHAIR CO. 
4401 W. North Ave.

Tel.: Spaulding 7400

MAŠINOM OPERATORIŲ
Nepatyrusių. 72i/2c i vai. pradinė 
rata. Patyrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

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

(4500 WEST)

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

<3a rasite tok) darbą, knr) 
norite lr pajėgsite dirbti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”. 
DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA!
★WOOD WORKER 
★FILLER PATCHER 
★RUBBERS

GERA MOKESTIS
PASTOVUS DARBAI

LAIKAS IR PUSE
VIRŠ 40 VALANDŲ

Dykai Gyvybės Apdrauda 
Ir Ligoninis.

KLAUSKITE M. CORRIGAN

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

TEL.: SPAULDING 7400
HELP WANTED — MOTERYS

2 ATTRACTIVE 
GIRLS WANTED

1 to learn persounel nork 
1 to learn payroll work.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other ezperience required.

100% WAR W0RK
Good salary. Post war future.,

APPLY

2437 W. FULTON ST.
REIKIA — MOTERŲ VALYTOJŲ 
IR ŠLAVĖJŲ. ATSIŠAUKIT SUPE
RINTENDENTO OtEISAN, MAN- I 
HATTAN BUILDING, 431 S. DEAR
BORN STREET.

Dišių Plovėjų 

Puodų Plovėjų 

Bus Boys
TAIPGI VISOKIŲ 

DARBININKŲ VIRTUVĖJE

Pilnam ar daliniui laikui. Gera 
mokestis. Valgis priskaitoma. 

Matyklt Mr. Nolan (Chlef Stevvard)

DRAKE HOTEL 
140 E. W ai to n
SKALBYKLOJE 

FEEDERS — FOLDERS — 
SHAKERS

Mes Išmokinsim norinčias dirbti dar
bininkes. 50c J vai. pradedant lr 
uniformos duodamos.

MT. SINAI HOSPITAL 
2750 W. 15th PLACE

BILLER
FOR

Moon-Hopkins

Billing Machine 

★ ★
EXCELLENT OPPORTUNITY 

PERMANENT POSITION 
PLEASANT WORKING

CONDITIONS

★ ★
(Located oposite Chicago and 

Northwestem Depot).

TeL: FBAnklin 7272 

114 N. CLINTON ST.
REIKIA PATYRUSIOS M ATRA
ŠAMS TICK SlUVftJOS. ATRIŠA U- 
KIT — CHICAGO MATTRESS CO., 
1500 W. ROOSEVELT RD.

REIKIA
MERGINU ir MOTERŲ

DIRBTI DIENOMIS 
PRIE LENGVO ASSEMBLY 

Patyrimo nereikia 
WATI.ING MFG. CO. 
4850 W FULTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ. >8 Iki 45. 
dirbti prie Soda Fountaln ar prie 
ntalų. 4 vakarus J savaitę. Patyri
mo neralkla. Gera mokestis. Iš VVest 
Side pageidaujama. GUYON’S PA
RADISE BALLROOM, PLAaa &1«7 
po 12 vai pietų.

ELEVATOR OPERATORIŲ
(FRT1GHT)

Viri 40 metu senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APTS.
5555 SHERIDAN RD.

IOS S5OO_________________ Mr. Wall

ARMY — NAVY “E” 
DIRBTUVEI REIKIA

100 MERGINŲ
Prie lengvų, švarių, (domių darbų 
Dvigubinis poilsio laikotarpis — dy
kai ligoninės apdrauda.

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

HELP U'ANTEI) — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 

vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING BOOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykaL 

Amžins 20 fld M metą.
Dienos, vakarais ar aakttaėmla 

valandomis

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street fioor

809 W. WASHENGTON ST. 
CHICAGO

Merginų ir Moterų
INSPEKTAVIMO DARBAI 

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

. bai svarbūs darbai. 
Atsišaukit tuojau.

Arnold Schwinn & Co.
1718 N. KILDARE

MR. MACINTYRE CAP 3000

MERGINŲ IR MOTERŲ prie leng
vų dirbtuvės darbų. Pilnam ar da
liniam laikui NEW SPECIALTY 
COMPANY, 1044 W. Superlor St.

MERGINŲ
MOTERŲ

Lngviems dirbtuvės darbams, prie 
popieros produktų. Patyrimo ne
reikia. 60c į valandą.

CAROLINE BURKE 
3903 Cottage Grove Ave.

VYRAI IR MOTERYS

PORTERIŲ IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ

Gera mokestis, valgis duodama. 
Kreipkitės prie Mr. George.
GATEWAY RESTAURANT 

Northwestern Station

Vyrų ir Moterų
Lengvi drill prese ir milling 

machine darbai.
Puikios po karo progos 

Vyrams — 60 vai. ) savaitę 
Moterims — 48 vai. { sav.

MILLED SCREW PRODUCTS 
2016 W. LAKE ST.

tarnaičių ir valytojų . 
Patyrusių, J87.I0 j m«naa{ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpkltta prie Houaekeepar.

■DOBWA*nOR BKACH HOTEL 
5*4» Sheridan Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistų
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes Išmokinsim jus. 

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

Imkite Douglas Park “L** iki Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBEKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ • ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Transformers

Mums Reikia
MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINISHERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2825 CLYBOIJRN AVF. ar 1880 8. KOSTNER AVE.

REAL ESTATE FOR SALE

PIRKĖJAMS 

. ATYDA! .
Šutaupyklt sau DAUG laiko lr pini
gų įsigydami mūsų dideli dykai eu- 
telktą. sąrašų TIKRŲ bargenų. Tele- 
fonuoklt.. raAykit ar atsllankyklt mū
sų ofisan kur bus suteikta greitas, 
mandagus ir inteligentiškas patar
navimas.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Ave.
TEL.—CICERO 453 

VADOVAUJAM GREITU
PARDAVIMU

29 METAI KAIP REAL ESTATE 
BIZNYJE.

PARSIDUODA — 2 fletų po 4 kam
barius medinis namas. Visi {rengi
mai, maudyne, gazas elektra ir tt. 
Prieinama kaina. Kreipkttfo prie 
Savininko — antram aukšte—4117 
8. ROCKWELL STREET.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For Rent i
★ For Help I
★ For Service I -
★ For Results I

ADVERTISE
In America’s Greatest

Llthnanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
• CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ¥ *¥ ¥ ¥* * *

VYRAI IR MOTERYS

OPERATORIO 
DIŠIŲ PLOVIMO MAŠINOS

Nėra kitų pareigų. Vyras ar mote-* 
ris Patyrimo nereikia. 8 ryto iki 
4:30 pp. 'Sekmadieniais nereikia 
dirbti.

AUSTIN Y. M. C. A.
501 N. CENTRAL

Reikia 

Cafeteriįoj 

Darbininkių 

★ ★ ★
COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniui laikui, dieną ir .naktį 
šiitams.
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftui- 
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bui. Pilno laiko, dienos šiftui. 
Valgis Ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Ave. Cicero, UI. 
Imkit Douglas Park "L” Iki Durų.

ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

Birželio 4 d. bus parapi
jos komiteto šokių vakaras.
Visus kviečia dalyvauti.

* * *
Birželio 11 d. užbaigimas 

mokyklos (graduation). Bus 
graži programa ir paskui šo
kiai. Klebonas ragina tikie
tus įsigyti iš anksto.

• ą *
Birželio 25 d. parapijos 

metinis piknikas Swit par
ke. Visi prašomi iš anksto 
rengtis prie dienos.

• šė • /

Gegužės 30 d. Sv. Marijos

Priešinsis kabaretu 
taksų sumažinimui

WASHINGTON, birž. 1.— 
Prie vidaus paskolos aukš
čio pakėlimo bylia.ua Sena
tas prikergė priedą, kuris 
numažintų kabaretų taksą 
nuo 30 iki 20 nuošimčių.

Atstovų bute pasigirdo 
pareiškimų, kurie kelia klau 
simą, ar Senatas tuo žygiu 
neperėjo savo konstitucinių 
teisių ribas.

16 vaikų šeimoje
BOWLUS, Minn. — Mr. ir 

Mrs. Peter Bursey turi 16 
vaikų, iš jų trys yra armi
joje. Jie yra: Sgt. Alois, 
Cpl. John ir pvt. Raymond 
Bursey.

Mr. ir Mrs. Peter Bursey 
turi 80 akerių farmą. Bur
sey šeima priklauso prie Šv. 
Stanislovo parapijos, Bow- 
lus, Minn. Mr. ir Mrs. Peter 
Bursey du kartus gimė dvy
nukai.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP WA\TFD — MOTERYS

IERGIN U
MOTERŲ

★ ★
Mums reikia dirbtuvės 
darbininkų dieniniui ir 

naktiniui šiftui.
★

10% BONAI 
MOKAMA UŽ VISUS 
NAKTIMIS DARBUS

★
TUOJAUS DARBAI DEL: 

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ

MAŠINŲ OPERATORIŲ
CANTEEN DARBININKŲ

★
MES JUS IŠMOKINSIM

★ ★
MstykK Mr. Danicek 

Paaitarimui
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.

8 RTTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK "L" IKI DURŲ

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

MOTERŲ
Išvalyti ligonių kambariui. Patyrimo 
nereikia. 48 vai, J na vaitę. Valgia Ir 
uniformos duodama. 2 aavalčtų ap
mokamos atoatogoa po vienų metų. 
Pastovūs darbai, gera mokestla

JACKSON PARK HOSPITAL 
75S1 Stony Ialand Are.

kapuose vysk. Boyl-in laikė 
šv. Mišias už mirusius. Daug 
buvo kunigų. Pirmą sykį 
Rockforde kapų lankymo die 
ną buvo ant kapų laikomos 
šv. Mišios.

• Šė *
Gegužės 28 d. buvo iškil

mingos vestuvės Stanio Ka, 
čėno su Nele širvinskaite. 
Šliūbą davė kun. K. Juozai
tis Abu vienturiai. Tėvai 
džiaugias.

« šė *
Biznierius Adolfas Puido

kas, 1609 So. Main St., ne
gana kad turi gražią užeigą 
— taverną, dar nusipirko 
gražų ūkį (du šimtus ake
rių) su gražiomis trobomis 
netoli Rockford. Puidokas 
visuomet busy. Neseniai no
rėjo apženyti “dzūkų kara
lių”. Nepasisekė. Dabar pra 
dėjo tverti senbernių ir naš
lių klūbą. »

Gegužės 27 d. gana daug 
buvo susirinkę.

Birželio 3 d. pamatysimą 
ar Puidokui, pasiseks šutvei* 
ti klūbas.

♦ * *

Sanvaičių du sūnūs tar
nauja kariuomenėje. Anta 
nas rašo, kad nuviję japo
nus, renka senus pašto ženk 
lūs ir prisiunčia motinėlei, 
kad nusiųstų marijonams 
Motinos Dienoj atsiuntė gra- 
jų laišką. Rašo: “Mano bran 
gi motinėle, sveikinu jus. 
Priimu šv. Komuniją jūsų 
intencija, kad Dievas svei
ką užlaikytų ir sulauktum 
manęs sugrįžtant į Rockfor- 
dą.” Visos motinėlės gava 
nuo sūnų gražius sveikini
mus ir gėlių bukietus.

• šė •

“Draugo” korespondentas 
linksmas, kad vieni atnau
jina prenumeratas, o kiti už
siprenumeruoja. Štai, Mari
jona Enenienė ir Ona Gri- 
goraitienė, gražios našliukės, 
susidėju8ios užsiprenumera
vo “Draugą”. M. Enenienė 
sako, kai ji buvo susižeidus 
ranką ir sirgo era mėnesiua 
‘‘Draugas’’ buvęs'jos geriau
sias lankytojas ir suramin- 
tojas. Ji pataria visiems už- 
siorenumenyjti “Draugą”.

Atnaujino prenumeratą 
Vladas Gedgaudas. Jis la
bai “Draugą” vertina ir my
li. Vladas yra daininkas ir 
geras rėmėjas katalikiškos 
spaudos ir parapijos. Žida 
paaukoti šimtinę bažnyčioj 
dažymo fondui.

Atnaujino prenumeratą 
Jonas Petrauskas, senas dnr. 
“Draugo” skaitytojas. Pet
rauskienė sako, kad jai bū
tų sunku be “Draugo”. J. 
Petrauskas turi namų biz
nį. Senus namus perka, pa- 

' taiso ir parduoda. Dabar tu
ri keturių flatų namą.

Taipgi atnaujino prenume 
ratą Antanas ir Stefanija 
Sanvaičiai. Jie toli nuo lie
tuvių kolonijos gyvena, bet 
neužmiršta savo bažnyčios 
ir lietuvių parengimų; remia 
dienraštį “Draugą” ir para
piją

Paragink savo pažista
mus, kad jie užsisakytų 
“Drangą”.

bylia.ua
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Sąjūdis už pastovią taiką
Vašingtono politinėse sferose šiomis (liepomis rim

čiau if konkrečiau pradedama svarstyti pokarinės pa
saulio santvarkos reikalai. Sekr. Hull šaukia tarptau
tinę (anglų, rasų, amerikiečių) konferenciją pasitarti 
dėl sudarymo tarptautinės organizacijos pasaulio taikai 
palaikyti. Atviriau apie tai kalba ir patsai Preziden
tas Rooseveltas. Kongreso nariai taip jau yra susirū
pinę.) . i '

Tai yra geras reiškinys. Karas ar anksčiau ar vėliau 
baigsis. Nieks neabejoja, kad pergalė bus Amerikos ir 
jungtinių liautų pusėje. Todėl ir gerai, kad laiku pra
dedama planuoti, kad laimėti ne tik karą, bet ir pas
tovią taiką.

Apie sąjūdį/ laimėti pastovią ir teisingą taiką netrukus 
parašysime plačiau.

★
Žodis už Lietuvos laisvę prieš 150 m.

Šiemet gegužės 20 d. suėjo lygiai 150 m., kaip Vil
niuje, Sv. Jono bažnybioje, prieš pat paskutinį Lietu
vos padalinimą kun. Mykolas Karpavičius pasakė gar
sųjį lietuvišką pamokslą, ragindamas ginti krašto lais
vę. Tas pamokslas buvo atspausdintas ir išdalintas po 
visus Lietuvos kariuomenės dalinius. Svarbesnes jo iš- 
traukas paduoda prof. M. Biržiška, knygoje: “Rinkti
niai Mūsų Senovės Raštai”. Pamokslas baigiamas žo
džiais: “...gelbėkime žūnančią mūsų žemę, kovokime 
drąsiai už kraują mūsų, už namus mūsų, už bažnyčias 
ir šventybes mūsų valstybės.’’

Danijos ir Švedijos šventės
(LKFSB) Birželio 5 d. yra Danijos švente. Savo plo

tu Danija kokiu ketvirtadaliu mažesnė už Lietuvą, o 
gyventojų skaičiumi — kokiu ketvirtadaliu gausesnė. 
Sviesi danų tauta siekia laisvės ir kovoja su okupan
tais naciais. Danijoje yra sudaryta slaptoji Laisvės 
Taryba, kuriai pavyko užmegsti ryšius su Laisvosios 
Danijos sąjūdžiu Londone. Kaip atkakliai danai siekia 
laisvės, gali nušviesti šis faktas; ne taip labai seniai 
40-50 danų patrijotų, apsiginklavę lengvais kulkosvai
džiais, nuginklavo nacių sargybas prie Varde plieno 
fabrikų (vakarų Jutlandijoje) ir padėjo bombas, ku
rios sunaikino tą taip svarbų ginklų pramonės centrą. 
Vokiečiams taip įkyrėjo danų patrijotų veikimas, kad, 
kaip praneša “The United Nations Review”, jie net 
samdo šnipus, kurie gatyėkariuoBe sektų danus. To
kie gatvėkarių šnipai gauna savaitinį mokesnį, nemo
kamus tikietus važinėtis ir dar premijas už kiekvieną 
suareštuotą pagal jų pranešimą. Esą, vidutiniškai, vo
kiečiai kasdieną areštuoją po 50 danų.

Birželio 6 d, — Švedijos šventė. Ši valstybė turėda
ma. didelę, palyginti, teritoriją, užimančią 173,347 kvadr. 
mylias, gyventojų turi maždaug dvigubai tiek, kiek 
Lietuva. Švedija, norėdama išlaikyti neutralumą, turi 
atsispirti kietam nacių spaudimui, o paskutiniu metu 
sąvo griežtesnius reikalavimus Švedijai stato ir Jung
tinių Tautų vyriausybės. Švedijos tięauda ir visuomenė 
rodo daug pilankumo Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių laisvei ir gana dažnai duoda informacijų apie tuos 
naciu pavergtus Baltijos kraštus. ___ ____________

Bendras fondas Lietuvai šelpti
Amerikos Lietuvių Konferencija Pittsburghe, 1943 

m. rugsėjo 2 ir'3 dienomis, priėmė tarp kitų nutarimų 
rezoliuciją apie “šalpos Lietuvai ir jos tremtiniams or
ganizavimą”, kuria Amerikos Lietuvių Tarybai pave
dama surasti kelius teikti pagalbą Lietuvos karo au
koms, bendradarbiaujant su Amerikos Raudonuoju Kry
žium, ir iš anksto ruoštis padėti Lietuvos žmonėms, 
kai tiktai atsidarys galimybė juos pasiekti, šituo tiks
lu Amerikos Lietuvių Taryba buvo įgaliota stęigti ‘ ‘cen- 
tralinį šalpos fondą, kuris palaikys ryšius su National 
War Fund”, ir raginti įvairius esančius šelpimo ir trem
tinių gelbėjimo komitetus susispiesti aplink vieną “de
rinamąjį centrą”, kaip kad yra padariusios panašios 
kitų tautinių grubių organizacijos.

Amerikos Lietuvių Taryba padėjo nemažai pastangų 
šitiems konferencijos pageidavimams įvykdyti, ir šian
dien ji gali pranešti visuomenei, kad fondas Lietuvai 
šelpti jau yra suorganizuotas.
KAIP fiJO FONDO ORGANIZAVIMAS

Kadangi karo metu yra išleisti įstatymai ir valdžioš 
patvarkymai, kurie reguliuoja šelpimo organizacijas, 
tai Amerikos Lietuvių Taryba, norėdama pagreitinti 
centralinio fondo steigimą, mėgino susitarti su atsto
vais Lithuanian National Fond-o, kuris yra įregistruo
tas Washingtone, ir turėjo su jais visą eilę pasikalbė
jimų. Buvo siųsta ir delegacija į Washingtoną gauti 
valdžios įstaigų pritarimą, patiekiant joms paminėtojo 
fondo perorganizavimo planą. Antru kartu buvo siųsta 
delegacija atremti skundus, kurie pasipylė prieš tą 
fondą iš tam tikrų elementų pusės.

Perorganizavimo sumanymas tačiau pravesti nepasi
sekė. Tuomet buvo svarstomas kitas planas: sudaryti 
visų veikiančių ir veikusių fondų bei šelpimo komitetų 
sąryšį su bendru centru. Po ilgų diskusijų paaiškėjo, 
kad ir šįtas planas nėra praktiškas. Todėl buvo nutar
ta sušaukti veikėjų pasitarimą Chicagon ir pasiūlyti 
jam, atsižvelgiant į valdinės įstaigos atstovų duotą 
sugestiją, kad būtų įsteigtas visai naujas bendras Lie
tuvos šelpimo fondas, su nauju vardu, nauju čarteriu 
ir naujais įstatais. Suvažiavimas Chicagoje įvyko ir 
naujas fondas tapo įkurtas.
FONDO TIKSLAS

Jisai vadinasi “United Lithuanian Relief Fund oi 
America” (Bendras Amerikos Lietuvių Fondas), yra 
inkorporuotas Illinois valstybėje ir įregistruotas Wash- 
ingtone, Prezidento Karo šelpimo Kontrolės Komisijoje 
(President’s War Relief Control Board), kuri, jam da
vė registracijos numerį 578.

Fondo direkcija susideda iš 21 asmens. Jo tikslai yra 
išdėstyti įstatuose (By-Laws) sekančiais žodžiais:

“This organization shall be strictly non-political 
and non-sectarian. The object for which this organi
zation is formed is for charitable purposes and to 
fumish aid and assistance for the relief of human 
suffering in Lithuania and to recover and rehabilitate 
stranded and destitute persona of Lithuanian ex- 
traction in other countries, to promote, foster, or- 
ganize, establish aid or assist hospitals or other 
humanitarian organizations or instrumentalities to, 
do or perform any and all acts necessary and proper 
to, or related to, the carrying aut of the foregoing 
purposes...”

Kitaip sakant, šita organizacija yra griežtai nepo
litinio pobūdžio. Ji stengsis sušelpti žmones Lietuvoje 
ir teiks pagalbą Lietuvos tremtiniams bei pabėgėliams 
svetimcąe šalyse, ir šituo tikslu galės steigti ligonines 
arba kitokias žmoniškumo įstaigas ir bendrai atlikti 
visa tai, kas bus reikalinga šelpimui.
FONDO DIREKTORIAI IR VALDYBA

United Lithuanian Relief Fund of Amerika direkci
ja yra tokio sąstato: kun. Ig. Albavičius, Cicero, DI.; 
Juozas Bacevičius, Rockford, III.; adv. F. Bagočiua, So. 
Boston, Mass.; kun. J. Balkūnas, Maspeth, L.I., N.Y.; 
St. Gegužis, Mahanoy City, Pa.; N. Gugienė, Chicago, 
III.; V. Količienė, Pittsburgh, Pa.; dr. J. B. Končius, 
Mt. Carmel, Pa.; Juozas Laučka, Brooklyn, N. Y.; Tho
mas Matas, Wąterbury, Conn.; Paul Miller, Chicago, 
III.; adv. A. A. Olis, Chicago, III.; E. Paurazienė, De
troit, Mich.; adv. N. Rastenis, Baltimore, Md.; E. Sa
mienė, Chicago, III.; Juozas Smailis, Detroit, Mich.; 
Leonardas šimutis, Chicago, III.; dr. S. T. Tamošaitis, 
Cleveland, Ohio; Jonas P. Tuinila, So. Boston, Mass.; 
dr. Antanas Zimontas, Chicago, III.; Antanas Žilinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Fondo direkcija, suvažiavusi Chicagoje, kur tuo tar
pu yra jo centras, paskirstė pareigas savo tarpe ir iš
sirinko valdybą tokiu sąstatu:

Dr. Joseph B. Končius — prezidentas; Anthony A. 
Olis — vice-prezidentas; Rev. Ignatius Albavičius — 
vice-prezidentas; Mrs. Vera Količius — vice-jpreąiden- 
tas; Mrs. Nora Gugis — sekretorius; dr. Anthony Zi- 
mont — iždininkas.

Naujas lietuvis kuni
gas, domininkonas

(LKFSB) Birželio 7 d. 
Washingtone, D. C., Domi
ninkonų studijų namų kop- • 
tyčioje bus įšventinti į ku
nigus aštuoni nauji dominin
konų auklėtiniai, jų tarpe 
ir lietuvis Antanas Antoni- 
nas Jurgelaitis, kuris bu3 
ar tik ne pirmas domininko
nas lietuvis kunigas iš Nau
josios Anglijos lietuvių ko
lonijos. Primicijantas yra 
gimęs So. Bostone, Mass., 
1917 m. birželio 9 d. Kole
gijos mokslus ėjo Providence 
naujokyną atliko Springfiel- 
de, Ky., kitus šešerius savo 
teologijos ir filosofijos me
tus yra studijavęs Chicago
je, Somerset, O. ir Washing- 
tone. Pirmąsias savo iškil
mingas Mišias laikys S. Bos
ton lietuvių parapijoje birž. 
U d. Į jo primicijas, numa
toma, suvažiuos visi lietu
viai domininkonai, kurie tik 
yra dabar Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Pažymėti
na, kad A. Jurgelaitis, jau 
prieš įstodamas į dominin
konų vienuolyną, buvo veik
lus lietuviškų organizaciją 
narys ir vadas. Darbavosi 
su studentų, blaivybės, Sv. 
Vincento a Paulo, Kat. Fe
deracijos kuopomis, daly
vaudavo seimuose, posėdžiuo 
se, suvažiavimuose, taipgi 
buvo bažnytinio choro ir 
vaidinimo sekcijos narys. 
Nemažai yra dirbęs ir su lie
tuviška spauda. Karį laiką 
yra dirbęs prie “Darbinin
ko”. Net ir iš seminarijos 
rašinėdavo į “Darbininką”, 
"Studentų Žodį”, “Domini- 
cana” ir kt. laikraščius. Jis 
myli Lietuvą, studijuoja Lie 
tuvos istoriją, renka visas 
žinias., daro iškarpas reikš
mingesnių straipsnių apie 
Lietuvą.

Pieno mylėtojams 
žinotina

J. Wellington Wimpy ki
tados buvo pareiškęs, kad 
karvė yra aukštos kilmės 
galvijas. Tai dėlto, kad jos 
pienas, kurs plačiai pasau
ly vartojamas, yra beveik 
tobulas žmogui maistas.

Šiandie mes jau žinome, 
kad karvės pienas ne vien 
maistui vartojamas, šian
dien iš karvės pieno gami
nami įvairių rūšių siūlai ir 
audžiami audeklai. Iš pieno 
dirbamas popierius, veltinės 
skrybėlės, o iš audeklų — 
visokie drabužiai.

Čia yra didžiausias che
mikų nuopelnas.
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— Jau 1939 m. Venesue
loje buvo pagaminta 150 
mil. bačkučių naftos ir dar 
tais pačiais metais buvo su
teikta valdžios dvi naujos 
koncesijos šiaurinėje Vene
sueloje, kuri ypatingai tur
tinga naftos šaltiniais-

Penktadienis, birž. 2, 1944

PIERRE MAURICE

(Tęsinys)

—Danieliau, ar tu manęs 
daugiau nebemyli?

—Ak! taip; bet kodėl tu 
tokia pasikeitusi?

Teresė juokdamasi;
—Ko tu nori, mano broli, 

aš negalėjau palikti " visai 
mažytė, mažytė. Tu žinai, 
kaip) pirmiau man sakyda
vai: “Pranešk, kai užaugsi, 
tu man būsi pusseserė.” Ir 
kada aš užaugau, ar tu ne
patenkintas? Ar tu žinai, 
kad aš einu 17 m. T

—Tiesa.
♦ ♦ ♦

Jie išėjo iš stoties, šita 
susirūpinusi minia apkurti
no Teresę.

—Koks judėjimas! Bet 
kodėl taip žmonės lekia, 
kaip kviaili?... Ak, {Danie
liau, žinai, kad aš bijočiau 
čia, jei tavęs nebūtų.

—Būk rami, aš esu čia ir 
vėl pradėjau tave globoti.

—Kaip bus gerai! Tu at
simeni ...

—Klausyk, įsikibk man į 
nanką, paimsime automobi
lį, nes mums reikės perva
žiuoti visą Paryžių. Leisi
mės išilgai Senos upę, pa
matysi !

» • • *
Ponai Enguerrandai šiltai 

priėmė naują augintinę, ir 
Teresė greitai apsiprato. Be 
to, Danielius yra čia!

Ak, tas brolis! fcoks pa-

galiau džiaugsmas būti prie 
jo! Vakare pasišnekučiuoja
ma, prieš išsiskiriant kiek
vienam į savo kambarį. Tąi 
brangiausios dienos valan
dėlės. Siela ištikimai saugo 
viską, ką ji gali pasiimti 
džiaugsme arba kančioje, ir 
visuomet pasiruošusi tai at
gaivinti. Jų atsiminimai pa
skęsdavo tuose metuose, ka
da jie drauge gyveno Tracy. 
Apie Fresnes kalėjimą, nie
kados nė žpdžio; tai labiau
siai neteisingas įvykis, ku
rio nereikia niekados judin
ti. Teresė viena turi teisę 
prisiminti metus, kuriuos ji 
praleido Neverse. Jie nebu
vo nenaudingi. Džiaugsmas, 
atradus Danielių, neleido 
jai nustelbti atsiminimų 
apie tas, kurios iš bailios įr 
laukinės mergaitės išaugino 
panelę savo paprastume pil
ną švelnumo.

—Ar tu žinąi,—sakydavo 
ji savo broliui,—įei būčiau 
dar kurį laiką ten patfhvusi, 
aš būčiau gavusi slaugyto
jos pažymėjimą? Bet kada 
tu mane pašaukei, niekas 
negalėjo manęs sulaikyti ; 
aš būčiau viską atidavusi, 
kad tik tave rasčiau.

Ir Danielius rimtai klau
so savo Teresės, savo sesu
tės. 1 '■

—Dar kalbėk,—sakydavo 
jis dažnai,—man reikia ta
ve įsiklausyti.

(Bus daugiau)

Trumpa istorija

Kaip atsirado tarnybos vėliavėlė
Namų languose Ameriko

je šiandie matosi iškabintos 
vėliavėlės su žvaigždėmis. 
Vėliavėlės turi raudonus ap 
vadus ir baltą dugną, kurio 
centre yna viena, arba dau
giau mėlynų žvaigždžių. 
Kiekviena žvaigždė repre
zentuoja namų asmenį, išė
jusį karo tarnybon.

ši vėliavėlė vadinasi tar
nybos vėliavėlė ir jos var
tojimas šalies vyriausybės 
patvirtintas. Ji gavo pra
džią 1917 metais kapitono 
Roberto L. Queisser namuo
se, Cleveland, Ohio. Kapito
nas Queisser 1914-1916 me
tais tarnavo Ohio valstybės 
nacionalinėje gvardijoje, ku
ri buvo išsiųsta į Meksikos 
pasienį. Tenai nelaimingam 
atsitikime kapitonas sužeis
tas. Jis grįžo namo ir išėjo 
iš tarnybos.

1917 metais Amerika l- 
stojo karan prieš Vokietiją 
ir kap. Queisser du sūnūs 
išėjo karo tarnybon. Tada

Amerikps lietuviąi pirmiau neturėjo bendros, visas 
mūsų grupes jungiančios šelpimo organizacijoj, ir Lie
tuvos šelpimo reikalas buvo apleistas. Dabar tokia or
ganizacija yra įkurta. Tikimės, kad plačioji mūsų vi
suomenė ją nuoširdžiai rems. Smulkesnį) pranešimą a- 
pie United Lithuanian Relief Fund of America užda
vinius ir darbo planus padarys paties fondo valdyba.

Amerikos Lietuvių Taryba

kapitonas ėmė galvoti, kaip 
čia pagerbti tuos savo sū
nus. Jis sugalvojo tą vėlia- 
vėlę ir iškabino savo namų 
lange. Vėliavėlės dugne bu
vo dvi žvaigždės. Netrukus 
Clevelando miesto taryba 
pripažino šią tarnybos em
blemą ir po to ne vien ten, 
bet visoj šaly ėmė jos rody
tis namų languose.

Tais pačiais metais kon
grese iškelta rezoliucija, 
kad tarnybos vėliavėlė būtų 
pripažinta oficiale emble
ma. Tačiau tuo klausimu 
nieko neveikta. Savo ruožtu 
vėliavėlė visoj šaly stipriai 
įsigalėjo.

Prasidėjus šiam karui vė
liavėlės vartojimas languo
se atnaujintas. Dėl to 1942 
m. spalio mėnesį kongresas 
pravedė aktą, kuriuo karo 
sekretorius autorizavo šią 
vėliavėlę oficialiai pripažin
ti. Karo sekretorius tad ir 
pripažino ją oficialiai tokia, 
kaip kapitono Queisser bu
vo nupiešta ir padaryta.

Vyriausybės nu rodyta, 
kad jei kurs asmuo tarny
boje miręs, tąi viršuj mėly
nos žvaigždės padėti kiek 
mažėlesnę auksinę žvaigždę.

Niekąs negali žinoti, kiek 
tų vėliavėlių yra U.S. namų 
languose. Tik žinoma, kad 
jų bus milijonai.

I
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS

k. TREJOS SEKMINES
(Tęsinys) ir Laurentį, kuriuos polici-

Ęo vestuvių, Rožė neilgai 
vaikščiojo į bažnyčią vedan
čiais takais. Jaunas jos vy
rąs mokėjo ją pakreipti ki-

* ton pusėn surasdamas prie
žasčių, kurios ją sulaikyda
vo nuo bažnyčios lankymo.
Rožė buvo gera namų šei
mininkė, nuoširdi gyvenimo 
draugė, savo pareigoms at
sidavusi žmona, tad Tadas 
ją mylėjo. Bet jis manė, kad 
tie dalykai ir be bažnyčios

. X galimi. Jis norėjo daugiau 
— norėjo ją “apšviesti”, kad 
įr ji taip pat kaip jis kovo
tų prieš “senus išmislus”, 
prieš Bažnyčią. Tado many
mu, kunigas ir Bažnyčia tai 
didžiausieji žmonijos neprie
teliai, tamsos palaikytojai.

Tadas pirmiausia pasikvię 
tė eaų į talką bedieviškus

* ląikraščius, su kurių pagal
ba jis ilgainiui ‘ ‘viską at
siekė”. Rožė buvo uoli vi
same, tad ir šioje srityje 
buvo uoli, ne tik pati “švie
tėsi”, bet ir kitus “švietė”.
Ji kartu su Tadu uoliai sklei 
dė bedieviškąją spaudą, ren
gė ir rėmė visokius bedievių 
vąkarus ir visokį prieška- 
talikiškąjį judėjimą, žodžiu, 
abu buvo tikri bedievybės a- 
paštąląi. Tik laukė kažko
kios revoliucijos. Tadas tik 
ir kalbėjo — revoliucijai iš
kilus aš pirmas nueinu ir 
nušaunu kunigą X ir bus 
mažiau vienu išnaudotoju.

Taip gyvendami Sarkai- 
čiai jautėsi patenkinti. Die
vo nei velnio nebijojo, šei
mos jie neaugino. Kiekvie
ną pasireiškusią gyvybę nai
kino. Taip sau linksmai gy
veno, balįavojo ir naują a- 
teitį svajojo, kūrė.

Nors ir linksmai gyve
nant, o visgi gyvenimas pra
dėjo įkyrėti, nusidėvėjo idė

ja tuojau pasiėmė savo ‘glo- 
bon”. Laurenfis prie žmog
žudystės prisipažino, pareikš 
damas, kad Tadas jam kliu
dęs meilę link Rožės. Teisė
jas į tai pažiūrėjo tai|p, kad 
už meilę paskyrė bausmę il
giems metams kalėjimąn. 
Rožei bausmė buvo žymiai 
trumpesnė. Kaimynai vieni 
smerkė Laurentį, kiti Šarkai 
tienę. Bet dauguma kaltino 
patį Tadą šarkaitį, sakyda
mi — paėmė mergaitę kaip 
angelą, bet padarė iš jos 
velnią. Tad “ką pasėjo, tą 
ir pjauna.”
Ir vėl Sekminės 9

Rožė vėžio kamuojama kai 
styga išsitiesus gulėjo kalė
jimo ligoninėje. Jos idėjos 
draugai jau seniai bravo ją 
pamiršę. Ji kankinosi ir 
krimtosi dėl savo klaidų, no
rėjo kam išsipasakoti, kad 
palengvinus savo sugeltai 
širdžiai. Tuo tarpu kadaise 
buvus jos pažįstama dievo
ta moteris Jonienė įžengė į 
niūrų kambarį ir užjaučian
čiai pąsyeikino Rožę pastatė 
ant stalelio puokštę kvapių 
jazminų.

— Koks dabar laikas kad 
jazminai žydi ? Žingeidavo 
Rožė pajutus kvepiančią sro
vę.

— Šiandien Sekminės — 
paaiškino Jonienė matyda
ma kaip sunkiai Rožė be at
gauna kvapą krūtinėje.

Sekminės... ir kaip atmin
tinos jai tos Sekminės... Sek
minėse buvo brolio Danuko 
vestuvės, Sekminėse ji pa
liko savo tėviškę ir vyko 
svetur laimės ieškoti ir da
bar Sekminės nežinia ką jai 
žada, jos gyvenimas baigia-

....... si, jos dienos jau suskaity-
108. o revol.uc.jM ka.p nėra, tQg igiminž ^4,^
taip nėra. Sta., pakražtyje ,ejgtą ja tę ir Smil. 
nuėsto, kur kelmynai pelkė-, ggUių bažl)y{ią klip }auku 

ten buvo kai kunigas pasije murksojo, dabar išdygo 
bažnyčia. Gi tų jaunų kuni
gų vis eilės didėjo. Rodėsi, 
kad tuščias darbas pasaulį 
pakreipti kita vaga. Rožė 
pradėjo kažko nuobodžiauti 
net ir Tadas jai nusibodo ir 
ta garbana praretėjo, beveik 
nusmuko. Bet dėl to maža 
bėda, nebus Tado — bus 
Vladas. Ir iš tiesų, Vladas 
Laurentis jau seniai prie jos 
meilinosi, tik tas Tadą*, ku
ris juos, visur seka, sugauna, 
pamato, šarkaitienė su Lau- 
renčiu suko galvas, darė pla 
nūs kaip atsikratyti Tado. 
Ką jie sutarė niekas nežino
jo, tik vieną ankstyvų rytą 
žmonės grybaudami miške 
rado Tądo kūną keturiais 
šūviais peršautą.

Sujudo visa apylinkė, su
judo ir šarkaitienė — iškė
lė dideles laidotuves, pati 
apsigaubusi juoda skara 
verkė prie vyro grabo grau
džius žodžius nenuosekliai 
berdama. Tuo tarpu kaimin- 
kos šnibždėjosi ir įtarė žmog

rėdęs liturginiais rūbais 
prieš kodylais smilkstantį 
altorių su visa bažnyčia 
Šaukdavo Šventąją Dvasią. 
Dabar gi ji keliauja į amži- 
nastį su apsunkinta siela i 
kas ga’ėtų jai palengvinti' 
Norėjo šaukti — “Atęil 
Dvasia Švenčiausia”, bet ne 
drįsdama papraši Jonienę — 
pasimelsk už mane. Jonism 
kuri jąų ne vieną rožančii 
buvo apėjusi už Rožytę, da 
bar suprato, kad Šventoji 
Dvasia bus nuleidusi švis 
sos spindulėlį ant jos. Tad, 
greitai nusiskubino pas ka 
Įėjimo kapelioną. Kapelionae 
kasdien ligonę linkęs pašte 
bėjo atmainą. Metęs keletą 
padrąsinančių ir raminančių 
žodžių, išklausė išpažinties, 
kurią ligonė atliko su didžiau 
siu uolumu.

Aprūpinta pastiprinančiu 
maistu, Rcžė prašė kunigą 
— tik nepalik manęs vienos 
kol aš būsiu gyva. Kapelio-

įudystėje pačią Sarkaitienę1 nas dar ilgokai sėdėjo ir

. ★ .* ir VIRTUVĖ

LIETUVAITEI NEMOKANČIAI LIETUVIŠKAI
Kaip rožė pražydus graži,

Maloni kaip vasaros rytas,
Savęsp vyrų akį verži,
Stebuklas lyg koks nematytas.

2ėr auksu švelnučiai plaukai 
Ant tavo jaunosios galvelės;
Mėlsvutės, kaip lino žiedai,
2ib dangumi žydrios akelės.

Pažiūri į žmogų, — jausmu 
Nežemišku širdį sušildai,
Užgiedi, — net sielai ramu,
Užkalbini, —‘ džiaugsmu pripildai.

Ir kaip karalaitė tikra 
Tarnų negali suskaityti,
Kaip angelas miela, gera,
Stengiesi vien gera daryti.

Visiems tu brangi dideliai,
Bet man dar brangesnė tapai tu,
Nes tėvišką) mano gimei,
Čia pirmus sapnus sapnavai tu.

Oru kvėpavai Lietuvos,
Lietuvišką valgei duonelę,
Ir prie motinėlės savos 
Čia augai, kaip sesių rūtelė.

Ir brolių nesykį klausta,,
Sakai: “Aš lietuvė — žemaitė.
“Tekyla lįetuvių tauta,
“Ją niekin tik žmonės pakvaitę”.

O, miela tu mano mergyt,
Kaip geisčiau tave aš mylėt,
Visad tavo balso klausyt,
Vien su tavimi bešnekėt.

Bet tuščios svajonės, žinau,
Numanymai tavo kitokį:
Tu svetimą myli labiau,
Kąlbos gi lietuvių nemoki...

A. Jakštas

rint to ar jų motinos buvo 
įtrauktos į šią programą ir 
prižiūrimos kūdikio gimimo 
metu ar ne.
Darbo sekretorių pareiškė, 
kad vasario 15—kovo 15 
pragyvenimas nepasikeitė

Darbo Sekretorius Fran- 
ces Perkins pranešė, kad 
galutinai vasario 15 d. kovo 
15 d. laikotarpyje pragyve
nimo lygis pasiliko nepaki
tęs, nes vienų prekių kainos 
pakilo, gi kitų krito.

IR MADOS

NAMŲ FRONTAS
Per kovo mėn. suteikta 
priežiūra 41,000 karių 
žmonoms ir kūdikiams

Pagal Karo Motinystės ir 
Kūdikių-Priežiūros progra
mą, buvo suteikta priežiūra 
daugiau kaip 41,000 karių 
žmonoms ir kūdikiams, pra
nešė Katherine F. Lenroof, 
U.S. Darbo Departamento 
Vaikų Biuro viršininkė. Tąi 
yra mėnesinė statistika, kas 
nudaro maždaug 270,000 
vieneriems metams, prade
dant nuo šios programos 
pradžios, t.y. balandžio 
mėn., 1943 m., iki kovo 31. 
1944 m.

Vice-Admirolas Ross T. 
Mclntire ir maj. gen. Nor- 
mąn T. Kirk, vyriausieji 
Laivyno ir Armijos chirur
gai labai giria šią EMIC 
programą, pagal kurią vy
riausybės buvo suteikta me
dicinos ir ligoninės priežiū
ra. Jie bendrai pareiškė, 
kad pagalba, kurią suteikia 
daktarai, ligoninės, ir slau
gės pagal šią programą, yra

meldėsi prie ligonės lovos. 
Atėjęs ligoninės gydytojas 
paklausęs pulso pareiškė — 
ji miros.

Laisvu tė

didelis moralinis faktorius 
ir suteikia daugiau pasiti
kėjimo mūsų užjūriuose ko
vojantiems vyrams.

Panelė Lenroot pareiškė, 
kad medikalė ir ligoninės 
priežiūra suteikiama kūdi
kiams sudaro EMIC progra
mos 10 procentų. Ji pabrė
žė, kad sergą karių kūdikiai 
turi teises į šią priežiūrą 
vieneriems metams, nežiū-

■

Congratulations sweet giri graduate!
By Anne Pūliam

Congratulations on your Grammar School and Jennie 
will powsr to salisfactorily who had twp yeirg of High 
compiete your High School School are employed Sėt a 
learning, and best vviahes to higher Standard for ypur- 

self. You could have been 
working at that mediocre 
job Severai years ago. Find 
a job for yourself, wherc 
your diplomą is a necessity, 
where you will know more 
tomorrow than you do to
day.

To work with educated, 
cultured people is an educa- 
tion in itself and by obser- 
vation and imitation of their 
aciions and mannerisms you 
will gain experience that 
will enrich your background 
with refinement of manner 
and style.

Get one of the best style 
m .a g, a z i n e s and thumb 
through the pages of what 
the well-dressed w o m a n 
wears and study it thorough- 
ly, so on your momentous 
day when ycu start ranswer- 
ing white collar want ads 
you will be wearing that 
excellent first impression 
that counts.

you for a euccessful and 
happy future.

Since Pearl Harbor, girls 
likę you had to weigh ypur 
wants and ambitions care
fully on the scale of wise 
decision. It was a trying

‘Bendras pragyvenimo ly period for you, especially 
these lašt two heetie years, 
the debatable ųuestion whe- 
ther to finish High School 
or get a high paying job. 

You chose with keen pre-
ception two years cf hard

maždaug 0.8 procentų aukš-, study MMible 
tesnės, negu tą pat mėnesį
praėjusiais metais, ir 22.8 
procentų aukštesnės, negu 
sausio mėn., 1641 m., kada

gis pasiliko pastovus per vi
sus metus, išskiriant mažus 
svyravimus,” ji pareiškė.

‘ ‘ Svarbiausių pragyveni
mui prekių kainos buvo

buvo nustatyta “Mažosios 
Plieno” formulės kainos. 
Nuo karo pradžios Europo
je, pragyvenimo kainos pa
kilo 26 procentais, gi praė
jusio karo metu per tą patį 
laikotarpį kainos buvo paki
lusios 61 procentu.„ a
Naujos vasarinės 
kepuraitės WACS

Karo Departamentas pa - 
skelbė, kad Moterų Armijos 
Korpuso narėms1 nustatytos 
naujos garisono ar užjūrių 
vasarinės kepuraitės.

Tropikalinės vilnos kepu
raitės bus WACs nešiojamos

in,g clothes, and a limited 
budget for movies and en- 
tertainment. In order to fi
nish High School wi(h ho- 
nora, or perhaps only pas- 
sing grades — būt to com
piete your sęhooling never- 
thelesn, knowing well, once 
ycu quit schopl thąt it would 
be a difficulty task to re
turn and c o n t i n u e your 
course later. Counterfeit ex- 
cuses can easily be found 
for not going to evening 
school.

You turned down a tempt- 
iig all-your-ow.n pnycheck, 
which woųld haye meąnt fri- 
volous clothes, costurne jew- 
elry, beąuty salons — būt

Don’t get the idea the 
world owes you a living. 
Work at your living, būt 
work at somothing that will 
be a joy, that will mukę you 
hurry to your job in antici- 
pation of ,all the pleasure

now that you ąo proudly y0^ receive doing this 
kartu su naujomis tropiką- hold that be-ribboned diplo- i particular work.

No firm wants you spėtinės vilnos uniformomis, ma, and wear that class ring 
neseniai patvirtintomis va- or pin you know that you
saros nešiojimui.

Naujoji kepuraitė, regu- 
Į liarios armijos užjūrio ke
purės moteriška versiia, 
bus padaryta iš khaki tro
pikalinės vilnos ir pagal 
Knox modelį. Moterų karo 
tarnyboje kepuraitės bus 
išsiuvinėtos seno aukso ir 
sąmanų žalumo siūlais, — 
WAC spalvomis. WAC kari
ninkių kepuraitės1 bus apsiu 
vinėtos tais pat auksiniais 
ir juodais kaspinais, kaip ir 
armijos karininkų garisono 
kepurės.

IŠTEKĖJO KENNEDY DUKTĖ

ai

Kathleen Kennedy, Tniv. Amerikos ambasadoriaus Did 
Markizu iš Hartington po šliūbo Londone. Kairėje jau
nosios brolis Lt. Joe Kennedy. (Acme-Draugas telephoto) 
Britanijai duktė, nusifotografavus su Deuovphire grafu

chose vvisely and well.
You are again standing 

at ancther cross road in 
year life. Many paths are 
open to you today — will 
you choose correctly as you 
did Severai years ago before 
accepting “just a job”.

Be choosey! Wait! Consi 
der! Your choice of voca- 
tion.

What do you likę to do. 
What type of people do you 
adnąire.

What do you want to 
learn.

Will the job you accept 
teach you the ideale you 
want to accomplish, the 
ideale you want and adraire? 
Don’t accept a job just be
esu? e Mary or that hand- 
some Smith boy works there. 
It doen’t take any especial 
talent or a High School dip
lomą to work “just any- 
where”. Pick your job. Pick 
your firm as carefully as 
you did your subjects in 
school. Think of your job 
as a continuation of your 
schooling, because that is 
what it is, or should be. 
Don’t stand štili or slide 
downward būt s t r i v e to 
learn as much as you cun, 
and let your diplomą help 
you. Don’t take a job today 
wKere the reąuirements to 
get a job are ordinary,

cially, unless you will bene- 
fit them, and you cannot 
benefit anyone unless you 
enjoy and are engrossed in 
the task you are doing.

If you ask for a litlle that 
is all you will receive and 
leave an impression that 
is all you are werth. The 
average firm will not in- 
creaee your starting salary 
ąfter you have quoted a low 
wage. Many girls are over 
anxious to start on a piarti- 
culąr job and quote a wage 
so low that they tire of their 
position easily and loose in- 
itiative to do better. Increa- 
8cs in salary mušt be war- 
ranted by your advancement 
rand improvement in your 
job and raises do not come 
too often unlesš brought to 
the attention of yeur super- 
ior by outstanding work. So 
do ask for a decent begin- 
ners wage and do put a good 
price on your time and kr.ow- 
ledge. If you dont value your 
knowledge and time dont 
expect anyone else to do it 
for you.

Strive to get a better job 
than your father has cr had, 
be a credit to yeur country 
and a better american with 
higher ideals yourself and 
your country.

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap- 

where Mary, who finished sišarvoti mandagumu. J.
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OOOOOO LABDARYBE OOOOOO
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ. 
4557 So. Wood Street, Chieago, Ulinols

------------------------ooo

ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. /ODELIS, ST. CTBLTL8KIH, t. pirm.

ONA J ASPARIENE, raft.
N. 1TRVTNBKA8, ftnaiun) r«4t.

UKBSU JII T"'-"----------- --

Gražus ir pasisekęs 
labdariu piknikas

Labdarių, Sąjungos pikni
kas, buvęs praėjusį antra
dienį Vytauto darže, gerai 
pasisekei Jis pasisekė dėl 
to, kad labdarių kuopų vei
kėjai uoliai ir sutartinai pa
sidarbavo prie įvairių biz
nių. Į pikniką gal truputį ir 
mažiau žmonių suvažiavo ne
gu kitais metais, tačiau su
važiavusieji buvo labai pa
tenkinti, nes ' smagiai pus
dienį praleido, vaišinosi ir 
truo pačiu parėmė lietuvių 
senelių prieglaudą. Atsilan
kiusios publikos tarpe ma

papuošti gėlele ir gauti au
ką senelių prieglaudai. Laike 
pamaldų kapinėse aukas rin
ko kunigai. Aukų surinkta 
nemažai.

Taigi, gegužės 30-toji die
na praėjo su gražia pasise
kimu. Prieg'audos statybai 
bus laimėta keli tūkstančiai 
dolerių.

Prieglaudos statybos 
reikalu

Šiomis dienomis yra deda
mos pastangos, kad gauti 
reikalingus valdžios leidi
mus pirkti medžiagai, kuri

VOKIEČIAI PRAN OZŲ NELAISVĖJ

yra reikalinga lietuvių sene
rėsT'nįmafai "dvasfikių, Ta- lių užbaiB° ata‘ photo)
riškių, rrofesijonalų, biznie-ltytl lr lrengtL S atybo’ P,r’

. -v v , : mimnko kun. A. Linkaus irrių etc. Ypač daug gyvumo ~ .. v_ _ . _ . arkitekto M. Žaldoko jau y-’inese Dariaus-Girėno posto , J v....................... . v, . ra padaryti atitinkami žy-legijomerrai, kūne, užbaigę • . , , ,. . , . giai. Manoma, kad pasek-mirusių kanų pagerbimo ce- > . ,* , mės bus geros ir kad netru-remonijas Šv Kazimiero ka-1 °į. . kus statybos darbai prie se-pmese, gražioje rikiuotėje J r. . x nelių prieglaudos namo gaatmarsavo į Vytauto daržą. 1= tr-______= v
Juos pasekė didelė žmonių lės prasidėti. Visuomenė, be 

abejojimo, džiaugsis tomis 
žiniomis ir pasirūpins sudė
ti statybai reikalingų lėšų.

minia, taip kad ne ilgai tru
kus daržas prisipildė. Uni
formuoti legijonieriai visur 
gyvai sukinėjosi, pa'ys sma-! o “
giai linksminosi ir kitus i Dveji metai, kaip
linksmino. ■ - ■ iz ? <p., . , , t mirė vysk. KuktaPrieš pist nuo pat anks- 1
tyvaus ryto prie Šv. Kazi
miero kapinių sukaitusios 
darbavosi mergaitės ir mo
terys, besistengdamos kiek
vieną besilankantį kapinėse

(LKFSB) Birželio 6 d. su
eina dveji metai, kaip mirė 
Kaišedorių, vyskupas J. Kuk
ta. Dabar Kaišedorių vys
kupu yra J. E. T. Matulio
nis.

SĄJUNGININKAI ARTĖJA PRIE ROMOS

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Kepresentative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Amerikos Penktosios Armijos vieneto, ku rį sudaro prancūzai kariai, paimti į nelais
vę vokiečiai įžygiuoja į prancūzų įsteigtą stovyklą belaisviams. Įdomu: vokiečiai yra 
okupavę Prancūziją, o Italijoj vokiečiai yra prancūzų nelaisvėj. (Acme-Draugas tele-

Kaip gyvena lietuviai Didž. Britanijoj
(LKFSB) “Išeivių, Drau

gas” rašo, kad D. Britanijos 
vyriausybė faktinai pripa
žįsta visas diplomato teises 
Lietuvos ministeriui B. K. 
Balučiui. Su ministerių dar
buojasi jo pirmasis patarė
jas ir pagelbininkas V. Ba- 
liekas ir P. Varkala.

— Lenkų armijoje, dali
nyje, kurs stovėjo prieš kuri 
laiką Britų salose, yra Al
bertas Navickas, lietuvis iš 
Vilniaus kraštą, nuo Šven
čionių.

— Sicilijoje nuo žaizdų 
mirė londonietis lietuvis Ka
zys Jankauskas, 25 metų 
amžiaus. Jo motina sužino 
jusi apie sūnaus mirtį, pati 
susirgo pavojinga liga.

— Be Škotijos ir Londono 
lietuvių yra žinomi dar šiau 
rinės Anglijos lietuviai: 
Manchestery gyvena 74 lie
tuvių šeimos, Livertpocly a 
pie 65 šeimos, Widnes — a-

pie 23 šeimos, St. Helens a- 
pie 28 šeimos, Midd’esto- 
rough — apie 34 šeimos, 
Bradford apie 15 šeimų, 
Leeds apie 35 šeimos.

— Škotijoje labai gražiai 
darbuojasi kun. J. Gutaus
kas. Šalia religinės veiklos, 
jisai neužmiršta ir lietuvių 
tautinių reikalų. Jis daug 
prisideda prie lietuvių pat- 
rijotiškų parengimų, šiemet, 
vasario mėnesyje Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimai 
gražiai buvo apvaikščioti ne 
tik Londono lietuvių, bet, 
kaip ir anksčiau, gražūs bu
vo parengimai Glasgowo ir 
Bellshill.

— Šių metų pradžioje į- 
vyko Šv. Kazimiero dr-jos 
visuotinis suvažiavimas. Iš
rinkta nauja valdyba: pirm. 
M. Glušauskas, jo pavad. J. 
Dailidė, kasininkas M. Mi
kalauskas, rašt. J. Jurgilas.

— Šv. Juozapo Darbinin-

THE WEATHER
J«r
sievits roir 
wM IMIHIf to

• sllcker, rusk 
y»4»r f«t» t*
•bo ■*••• dealer.

kų Sąjunga, kuri be kitų 
svarbių darbų, leidžia Didž. 
Britanijoje vienintelį lietu
vių laikraštį “Išeivių Drau
gas”, šių metų pradžioje bu
vo sušaukusi suvažiavimą. 
1944 metams valdybos iš
rinkta pirm. J. Juozapavi
čius, adm. M. Mikalauskas, 
kasin. K. Vyšniauskas, v aid. 
nariais — A. Kmielius, Kvai 
nauskas, Antanavičius. Lon
done “Išeivių Draugo” skai
to apie 70 egz., vieno laik
raščio numerio išleidimas 
kaštuoja apie 5 svarus. Pe
reitų metų balansas suves
tas su mažu nuostoliu. Daug 
pasišventimo parodo redak
torius kun. J. Gutauskas sa
vo nenuilstamu darbu.

Žemėlapis parodo frontą Italijoj, kur sąjungininkai vi
su frontu eina pirmyn. Vokiečiai desperatiškai laikosi 
prie Casilina, kad davus progos savo kariuomenei pas
prukti iš Amerikos Penktosios Armijos spąstų. (Acme 
Draugas telephoto)

>> ... ---------- , =-------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet. prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

PASKOLOS
DAROMOS

c^t Pirmų Morgičių
— to

KLAUSYKITE-
VftLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANai 8681

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkae i

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Huo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynas 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.1

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

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO ir KOVO mėn

Studio Ooucb

Telefonas SEELEY 8760

KUUbtVtLI
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT KOAD

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........gg gg

STOKER COAL, Ankštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUfcP................... $11 25

. PETROLEUM COKE (Course). g}250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) g|Q’g^

-J

&

PIRMAS “Draugo”
I
K 
N 
I
K 
A 
S

ooo-ooo- ŠIAIS METAIS -ooo—ooo
Vienoje iš Gražiausių Gamtos Vietų —

Šauniame BERGMAN’S Grove,
Riverside, Illinois

Gamtos

Grožiu

Bergman’s

Grove

yra

Vienaa

Iš

Gražiausių

Daržas

iAji ' ' KR fli '** ;*»

<''—Ir <

(p-*** n

Daržas

įrengtas

Modemiškais

įrengimais

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai ir tt.

Sekmadienį, Liepos (July) 9 dieną, 1944
Šiais Metais “DRAUGO” Pirmame Piknike įvyks daug malonių suprįzų:— 
BUS KO NEPAPRASTO—Gražus, Įdomus Programas — Žaidimų — Dainų 

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ IŠ ANK STO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia ir tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Nuoširdžiai dėkojame 
seimo dalyviams 
ir aukotojams

Dingęs lakūnas 
Raymond Vitkus

James ir Frances Vitkus, 
6616 So. California Av., yra 
tėvai trijų sūnų kareivių. 
Jie yra veiklūs nariai Ame
rikos Lietuvių Kareivių Mo
tinų organizacijos. Abu vei
kia su šia draugyste, nes 
žino, kad karas nėra juokai.;

Keistutis Vitkus yra Pri
vate armijoje; Viktoras ne
seniai baigęs lakūnų mokyk
lą su aukštais pažymėjimais 
dabar leitenantas Army Air 
Corps. Raymond, baigęs dvįe 
jų metų inžinierystės moks
lus Purdue universitete, sa
vanoriu. įstojo ir kitus mo
kina gunnerio pareigų.

Kovo mėnesyje jis telefo
nu kalbėjo su tėvais. Vė
liau tėvai gavo V-Mail laiš
ką, kuris buvo paskutinis, 
nes balandžio 25 d. Ameri
kos bombonešių eskadrilei 
nuskridus bombarduoti na
cių tvirtovės, virš Prancū
zijos sutiko smarkų vokie
čių pasipriešinimą. Nuo tos 
dienos Sgt. Raymond Vitkus 
skaitomas dingusiu. Tėvaį 
vis tik turi vilties, kad sū
nus lakūnas Raymond yra 
sveikas ir gyvas.

Sveikiname tėvus trijų ka
reivių, sveikiname visus tris 
sūnus, brolius. Tiktai jų pas 
tangomis pasaulis matys 
auštantį skaistų rytojų!

Amerikos Lietuvių Karei
vių Motinų organizacijos —

Mary Martin, pirmininkė
Ona NorkffŠ, raštininkė

X Kun. P. Barauskas, M. 
I.C., Tėvų Marijonų semina
rijoj naujokų magistras, iš
vyko pavaduoti pastoracijos 
darbe kleboną visą mėnesį, 
į Bayonne, N. J.

X Kun. Jonas Vyšniaus
kas, šįmet įšvęstas kunigu, 
nuo birželio 4 d. pradės vi
karo pareigas Sv. Kryžiaus 
parapijoj, Chicago.

X Veronika Gečienė, 2502 
West 45 Place, pastaruoju

Pavasaris visiems priduo- 
dąs gyvumo ir energijos, ne
aplenkė taip pat ir mūsų 
brangių rėmėjų ir prietelįų.
Gegužės 28 dieną įvyko ju
biliejinis S v. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų seimas, 
kuris buvo žymus ypatingu
mu ir atstovų gausumu. J 
jį susirinko rėmėjai, rėmė
jos, draugijų atstovai ir dsu 
gelis svečių pasidžiaugti gra 
šiais ir vaisingai praėjusių 
metų darbais. Jų visų ūpas
pakilęs, norai karšti, aiškūs buvo rimtai susirgus.

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — ARD 2 sky 

riaus mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadienį, bir
želio 2 d., po pamaldų, mo
kyklos kambaryje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti, 
nes yra daug reikalų svars
tymui. Valdyba

EXTRAI EXTRAI

t." f U.

Lietu v Iškas 
N. RANTKB 
MTlnlafca*. 
Žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permato ytaa 
vardae u 

. adreoas

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6064

ir kilnūs, tikslas viliojantis. 
Taip džiugų, taip šventa bu
vo sielose, matant didžiulį 
geraširdžių ir prietelių su
važiavimą. Taip, ši diena 
pripildo mūsų širdia giliu 
dėkingumu, kuris veržte ver 
žiasi prie Aukščiausiojo Sos
to ir maldauja gausaus at
lyginimo visiems mūsų kon
gregacijoms geradariams.

Iš širdies dėkojame kape
lionui kun. B. Urbai už ne
nuilstantį rūpestį visais mū
sų reikalais. Dėkojame kle
bonui kun. J. Pąškauskui už 
davimą salės, atsilankymą 
ir sveikinimą. Dėkojame kle 
bonams kun. J. Dambraus
kui, kun. J. Marčiui, kun. J. 
Mačįulioniui už atsilankymą 
ir malonius padrąsinimo žo
džius tolimesniam veikimui. 
Dėkojame gerb. kun. K. Rėk 
laičiui įr kun. Į. Albavičiuį 
již raštu prisiųstus syeikini- 
mus.

Giliausią padėką reiškia*- 
me mūsų brangioms rėmė
joms, kurios moka ne vįen 
gėrį; bet ir jam pasišvęst. 
Jos moka tyliai, su kokiu 
tai šventu džiaugsmu paau
koti savo gyvenimą, visas 
savo pajėgas kitų gerovei. 
Jūsų ištvermė šiame pasi
aukojimo darbe yra verta 
giliausio dėkingumo ir ji su- 
sil&uks iš Aukščiausiojo už
mokesčio ir apvainikavimo, 
kuris yra teikiamas gailes
tingumą darančioms šir
dims.

Dėkojame visų draugijų 
delegatą ms-delegatėms už 
dalyvavimą, bendravimą ir 
aukas. Jūsų parama, jūsų 
pagalba, bet ypatingai jūsų 
nuoširdus pritarimas ir už
jautimas mūsų reikalų su
artina visų mūsų širdis, kad 
bendromis jėgomis skleistu- 
me Kristaus karalystę ant 
žemės.

Paliudyti, mūsų ypatin
gam jums palaimos linkėji-

E-

X LHlan Jonaitis, Sv. Jur 
gįo* parapijos sodalietė, pra
eitą savaitę baigė šv. Mari
joj aukštesnę mokyklą. Ta 
proga jos mamytė suruošė 
jai puotą, o atsilankę gimi
nės ir svečiai apdovanojo.

X Elena Kazragiūtė, veik 
ii Sv. Jurgio parapijos cho
ro ir stygų orkestro narė, 
gegužės 28 d. turėjo prieš- 
vestuvinę puotą. Ji išteka 
už žinomo Bridgeporto gy
ventojo Dąnisevičiaus, Jr. 
Vestuvių varpai suskambės 
birželio mėnesį,

X J. Arlauskas, žinomas 
Cicero biznierius, savo mo

dernišką rūbų siuvyklą per
kėlė į nuosavas patalpas to
je pat gatvėje adresu 5016 
West 16 St. Čia bus daugiau 
patogumų darbininkams U 
kostumeriams, nes patalpos 
yra pirmam aukšte.

X Kazimiero ir Apoloni
jos Šukių, gerai žinomų Ci- 
ceros bulvariškių augintinė 
Onutė, gegužės 31 d. baigė 
Xavier kolegiją ir Mercy 
Hospital B. S. laipsniu. Ji 
dėvi Cadet Nurse uniformą 
ir ruošias aukštesniam moks 
lui.

PIRKITE KARO BONU8

X Vladas Daukša, švento 
Kryžiaus parapijos vargoni
ninkas, Chicago lietuvių var 
gonininkų patriarkas, šio
mis dienomis staigi susir
gęs daktarų ir šeimos prie
žiūroj gydomas namie, 6639 
&□. Sacramento Avė.

X Kun. 8. Bartkus, Ke- 
vvanee, Ui., lietuvių parapi
jos klebonas, šįmet, minė
damas savo vardadienį, pa
žymėjo ir savotišką jubilie
jų, būtent dvylika metų, 
kaip kasdien laukia “ Drau
go” ir kas savaitę “Laivo.”

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias pataraavlmas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

DABAR

Dabar jau sveiksta. Ji yra 
viena pirmutinių “Draugo” 
skaitytojų.

X Liet. Vyčių Chicago 
apskritis prie savo tradici
nės dienos, liepos 4, Vytau
to parke, ruošias nepapras
tu smarkumu. Laimingieji 
tą dieną gaus $100 sidabrų, 
du karo bonus po $50 ir vie
ną už $25.

mui, ir Dieviškomis malonė
mis jūsų jėgoms sustiprin
ti, mes reiškiame visiems it 
visoms tikrą širdingą ačiū. 
Su tuo ačiū jungiame karš
tas maldas, kasdien siunčia
mas į dangų prašydamos 
jums gausaus dvasinio 
džiaugsmo ir palaimos jūsų 
darbams.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa

MYKOLAS SURVILA
Gyveno Kankakee, Illinois apie 18 metų.
Mirė geg. 31d., 1944, 1:15 v. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Batakių parap., Varnaičių 

kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dėdę Juozapą Karpį ir jo 

moterį Sužaną; dukterį Stella ir jos vyrą Aleksą Mažeiką; 
3 seseris Petronėlę Yusčius, Oną Jonikas ir Prancišką 
Stagvilas ir jų šeimas; draugus Antaną ir Oną Yusčius; 
ir daug kitų giminių .draugų ir pažįstamų. Lietuvoje pa
liko brolius Petrą ir Joną Survilus.

Laidotuvėmis rūpinasi Antanas ir Ona Yusčiai, 6821 
So. Talman Avė., tel. PROspect 1057.

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 
So. Westem Ąve. Laidotuvęs įvyks šeštad., birželio 3d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Šv. 
Panelės Marijos par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Dėdė, Dėdienė, Jų Duktė ir žentas, Se
serys, Draugai ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt: Ant. B. Petkus, tel. GRO. 0142.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Varnų Materijolų Ui Dar Žemomis Kainomis I 

Atvykite | mūsų jardų Ir apžiūrėkite sta* 
kų Ir aukštų rūšį LENTŲ—MDLLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėlų, viškų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaulink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAII 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

jy

S T* i
MIRTIES SJJKAKTUVftS

JUOZAS KASIMAS 
ir jo moteris 
ANTANINA

Binghamton, N. Y.

Jau sukako beveik du mė
nesiai kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylimą broli ir brolienę, 
Juozą ir Antaniną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jų niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jiems amžiną 
atilsį.

Mes atmindami jų liūdną 
prasišalinimą ii mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias šeštadieni, birželio 3d„ 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčio
je, 7:30 vai. ryto.

Kyiečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalvvaūti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už ą. ą. Juozo ir An
taninos sielas.

Nuliūdę Sesuo ir šeima M. 
ir O. §laųčluvėnal.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’.
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SŲ DIENR. “DRAUGU”

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M O R G I C I Ų l
Statybai, Remontavlmul, Refinanaavimni— 
ANT LENGVŲ MtJiKSINIV IO4OK«J£MUI

Panaudokite PihartlnfnM lemom.,
N uoalmAlo Ratoms.

KEISTUTO SAV 
TEL.: CALUMET 4118

===fc=^^=

INGS AND LOAN 
Jos. M. Mozeria, 8ec'y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAU8OMI! 
.V ..J - ’ „ ,. r . . .

TAUPYKITE mū-Mj įstalcoje. Jfl.su Indeliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi *5 000.00 ap- 
dransU per Federal Savings and Loan In
surance Corporation, jūsų pinigai bus greitai 
išmokami Jiyna ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IB ZYMIAU8IA LIETUVIU 
FINANSINIS {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
3228 so. Halsted st.

i ■ i ii :...... ■ as

NULIŪDIMO n VALANDOJE

kreipkitės prie mus 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI* AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL 

Geriausio Materioio Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam? 
klientams Dilna Datenkinima. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

, VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 8X7 N. WESTERN AVĖ.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 Šouth 50th Avenue, Gcero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehiU 0142

Mūsų pataraavlmas yra greitas, mandagiu Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
(Netoli Grand Avė.) 

PITONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Odcągoų
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociadjoa.

■to 1

-T-
jL

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Nakų

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

bosi
Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

LACHAW1CZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE 
10756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODOBE 5765 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN W1

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.________ Phoa. YABDS «»08

J. UULEVICIUS
4848 8Q. CALIFORNIA AVĘ. Phons LAf. 8672

P. I. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST- 718 W. lėto STREET

Tęlephone YARDS 1419

Jfl.su
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1 DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS, I8th Si., DIDYSIS PIKNIKAS
ĮVYKS SEKMADIENĮ,

Birželio (June) 4 d.r 1944 m
GRAŽIAME VYTAUTO 

PARKE

Aštuoniolikiečiai kaip pap- | 
rastai yra pasižymėję įdomių ® 

piknikų rengėjai. Taigi ir < 
šiemet sako būsigs tikrai įdo- ♦ 
mus ir linksmas parapijos pik- • 

nikas, nes jie turį prirengę ; 

specialų programą, kuris tik- į
• f 8

rai visus linksmins ir žavės, j 

Be specialaus programo bus į 

šokiai, žaidimai ir kiti įvairu- j 

mai. *

115-to s gatves, tarp Crawford 

ir Cicero Avenue

Piknikas prasidės 10:00 vai

ROŽIŲ IR LELIJŲ KLIUBAS PERSTATYS SPECIALIAI%
PARUOSTĄ DIENOS PROGRAMĄ

Gali pakraipyti ūsą

Teisėjas išėjo į gatvę su suknele, kad 
i, jog vėsiauįrodžius,

Kas Girdit? 
Chlcagoje ♦

Vaizdelis iš karo lauko

Naujas partizaną vadas
NAUJAS CHINDITŲ GENEROLAS GARSUS SAVO 

NARSUMU. JO SUSIRĖMIMAS SU JAPONAIS

PANA, III. — Tai turėjo 
įvykti anksčiau ar vėliau, 
bet šis įvykis sukėlė didelę 
sensaciją kaip niekada.

Pana gyventojai buvo nu
stebinti gegužės 31 dieną, 
kai pamatė taikos teisėją 
Will F. Jordan, tarnaujantį 
miestui 36 metus, einant 
Main str. pasirėdžius mote
riškais rūbais.

“Kodėl, oi, oi, teisėjau”,—

Iš labdarių gyvenimo

Senelių prieglaudos reikalu
DEDAMA VISOS PASTANGOS, KAD LIETUVIŲ SENE
LIŲ PRIEGLAUDA BOTŲ KOGREICIAUSIAI ĮRENGTA*•»

Kongresmanas Fred E. į nai pažadėję paremti lietu- 
Busbey, 3-čiojo distrikto vių troškimą,
Illinois, pranešė “Draugo” 
redakcijai, kad ne taip se
nai pas jį lankės Mr. Jo
seph B. Meegan dėl sene
lių prieglaudos statybos už
baigimo, kad gavus iš War 
Production Board reikalin
gą priorities. Senelių prie
glaudos statybos reikalais 
rūpinasi kun. A. Linkus, Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
klebonas/

Kongresmanag Busbey sa
vo laiške pareiškė, kad jis 
dės visas pastangas, kad lie
tuvių senelių prieglauda, 
Holy Family Vilią, Lemont, 
gautų reikalingą medžiagą 
pastato įrengimui, kitaip ta
riant, kad senelių prieglau
da kogreičiausiai būtų gali
ma įrengti gyvenimui.

Taip pat teko patirti, kad 
kun. Linkus lankės pas at- 
sakomingus pareigūnus se
nelių prieglaudos statybos 
užbaigimo reikalu. Pareigu-

Kilus ginčui
ST. LOUIS. — Birželio 1 

dieną St. Louis’e buvo supa- 
raližuota transportacija, kai 
gatvėkarių ir autobusų vai
ruotojai paliko savo darbus, 
susiginčijus dėl atlyginimo 
ir darbo valandų.

klausė draugas.
“Aš jums pasakysiu”, — 

teisėjas pertraukė. “Mat, 
šiandien šilta, ir jei moteris 
gali nešioti vyriškas kelnes, 
tai aš priėjau išvados, kad 
aš turiu teisę nešioti mote
rišką suknelę, nes vėsiau.”

Nu matai — visokių daly
kų pasitaiko ant šio margo 
svieto.

kad *kovei- 
kiausiai būtų galutinai už
baigta senelių prieglaudos 
statyba — vidaus įrengi
mas. I ♦*! <

Kiek gauna!
Kai kurie jūrininkai Dė

dei Šamui gana brangiai 
kaštuoja. Nu gi va kiek 
Ralph Whitford, sailoras 
Company 870, U, S. Navai 
Training Center, Great 
Lakęs, gauna iš Dėdės Ša
mo. Jis yra 12 vaikų tėvas.
Pirmiau gyveno Silver 
Grove, Ky. Jis mėnesiui gau
na $50, dar valdžia duoda 
jo žmonai užlaikymą, $30 
pirmam jo vaikui, ir $20 už
kiekvieną kitą vaiką, viso ; berniokai, 
gauna per mėnesį $328.

Rekomendavo
Coroner’s jury praeitą 

trečiadienį rekomendavo, 
kad Dr. Henry R. Gross, 
843 Belmont avė., būtų pa
trauktas teisman už Ruth 
Le Blanc, 22 metų, mirtį, 
darant abortą. Minimą mo
teriškė mirė gegužės 12 die
ną kauntės ligoninėje.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Apiplėšė
Policija praeito trečiadie

nio vakare ieškojo šešių 
negrų, kurie apiplėšė kitą 
negrą. Iš jo atėmė $170 ir 
jį sužeidė peiliu.

Apvogė
Mrs. Kay McCann, 7505 

Stony Island avė., pranešė 
policijai praeitą trečiadienį, 
kad vagys pavogė $50 iš jos 
namo.

» • *
Trys sužeisti

j )
I Trys negrai darbininkai 
buvo sužeisti kai jie ir 50 
kitų keleivių bėgo iš Cer
mak gatvės gatvėkario užsi
degus motorui, netoli Canal 
gatvės, siaučiant audrai pra
eitą trečiadienį po pietų.

Mirė darbe
Charles Baker,' 55 metų, 

1623 Summerdale avė., Ar- 
mour ir Co. foreman’as mi
rė nuo širdies atakos darbe, 
praeitą trečiadienį.

Sužalojo
Laike kelių dienų buvo 

sužaloti 22 automobiliai, ku
rie buvo pastatyti Rogers 
Parko distrikte. Praeitą tre
čiadienį buvo areštuotas 
jaunas vyras ir trys įtarti

U. S. pasiuntė 24' 2 bi
lijono svaru maisto
WASHINGTON. — Prieš 

tris metus pirmas Ameri- 
08 maisto siuntinys, pagal 
lend-lease, atėjo į Londoną. 
Tai įvyko gegužės 31 d., 
1941 m.

Nuo gegužės 31 d., 1941 
m., daugiau kaip 24,500,- 
000.000 svarų maisto buvo 
pargabenta skersai Atlanti
dą.

LONDON. — Naujas va
das chinditų, sąjungininkų 
partizanų jėgų, kurios vei
kia už japonų linijų Burmo- 
je, yra maj. gen. Walter 
Alexander David Lentaigne, 
D. S. O., 44 metų amžiaus, 
katalikas, kurio tėvas atvy
ko iš Stackallan, Meath 
kauntės, Eire. Jis užėmė 
garsaus maj gen. Wingate, 
žuvusio lėktuvo katastrofo
je, vietą.

Laike japonų invazijos

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=TTuž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Žymus Cicero lietuvis laivyne
Ensign Pranciškus B. Pet

rauskas gimė 1920 m., kovo 
5 dieną, Waukegan, III. Bai
gė šv. Antano lietuvių pa
rapijos mokyklą, Ciceroje. 
Įstojo į Tėvų Benediktinų 
Marmion Military Academy. 
Aurora, III., čia gavo kapi-

ENSIGN PRANCIŠKUS B. 
PETRAUSKAS

* 3Į- • *

tono laipsnį. Baigęs šią mo
kyklą įstojo į Jėzuitų Spring 
Hill kolegiją, Mobile, Ala- 
bama. Karui užėjus persikė
lė arčiau namų ir baigė De 
Paul universitetą. Pašauk

Burmoje, 1941-42 m., gen. 
Lentaigne įgijo beveik le- 
gendarišką vardą už jo nar
sumą. Viena proga gen. 
Lentaigne ėjo per džiungles, 
jis buvo užpultas keturių ja
ponų. Jo revolveris buvo iš
muštas iš jo rankų, bet jis 
susirėmė su vadovaujančiu 
japonu; ištraukęs iš japono 
kardą, jis jį nužudė kardu, 
atsigręžęs į kitus, vieną nu
kirto žemyn, ir du nuvijo į 
džiungles.

tas į tarnybą liepos 7 d., 
1943 m., įstojo į laivyną at
likdamas savo basic train
ing Farragut, Idaho. Tuojau 
buvo paskirtas aukštesniam 
mokslui ir buvo nusiųstas į 
Northwestern universitetą, 
Chicagoje, į Navai Reserve 
Officerg Training. Šį moks
lą baigė gegužės 10 d., 1944 
m., gaudamas Ensign laips
nį. Nesenai keletą dienų vie
šėjo pas tėvus, dabar randa
si Floridoje.

Tėvai, Stanislovas ir Vik
torija Petrauskai, gyvena 
Ciceroje. Aleksandras, ki
tas brolis, baigęs Massachu- 
setts Institute of Techno
logy daktaro laipsniu, dabar 
randasi toje pačioje mokyk
loje, kur dirba svarbų karo 
darbą. Stanislovas yra kuni
gas ir yra Šv. Panelės Gimi
mo parapijos asistentu, 
Marquette Park koolnijoje,
Chicagoje./
Garbė tėvams, kad taip gra
žiai išauklėjo savo sūnus.

Pirkite karo bonus.

Platinkite “Draugą”,

{vairios—Įdomios

....ŽINIOS
LONDON. — Oficialios 

lenkų įstaigos Londone at
spausdino sąrašą kunigų, 
kurie mirė teikdami žmoniš
kumo pagalbą žydams, kai 
jie pabėgo iš ghetto ir pa
sislėpė krikščionių namuose. 
Tarp pažymėtų sąraše kaipo 
nukankinti už pagelbėjimą 
žydams 1943 metais yra ku
nigas Canon Urbanowicz, iš 
Brzesz-on-Bug, jis buvo nu
kankintas birželio mėnesį, 
praeitų metų. Spalių mėne
sį kunigas Canon Archutow- 
ski, Varšuvos seminarijos 
rektorius, mirė nuo torturų 
(kankinimų) Majdanek kon
centracijos stovykloje už 
viešą gynimą žydų Varšu
voje, keliomis progomis. 
Lapkričio mėnesį, 1943 m., 
Grodno dekanas ir pranciš
konų guardi jonas buvo per
kelti iš Grodno į Lomžą, kur 
jie buvo vėliau nukankinti.

Sužeidė gafvėkaris
Frank Kamikar, 41 metų, 

2055 Montrose, ėjo skersai 
gatvės anksti praeitą ketvir
tadienį, ir jis buvo perblokš
tas be sąmonės Clark gat
vės gatvėkario, ir tapo su
žeistas. Gatvėkario motor- 
manas pareiškė Chicago av. 
policijai, kad Kamikar bėgo 
taip greitai gatvėkario fron
te, kad jis negalėjęs išveng
ti .nelaimės.

5-sis karo bonų vajus

Lietuviai jau pasiruošę!
Galutinai visi komitetai 

suorganizuoti dėl penkto
sios karo paskolos vajaus, 
kuris prasidės birželio 12 
dieną ir baigsis liepos 8 die
ną. Apie tai pranešė Philip 
R. Clarke, kampanijos vedė
jas, praeitą trečiadienį.

Chicaga ir Cook kauntė 
prašoma sukelti $894,014,- 
000. Kvota dėl E serijos bo
nų yra $125,493,000.

Yra suorganizuota didelis 
būrys laisvanorių asmenų,

Pažvelgus į 
gyvenimą

NEW YORK. — Dėdės 
Šamo kariuomenėje yra 
4,000 katalikų kunigų kaipo 
kariuomenės kapelionai, iš 
jų 28 žuvo fronte arba mi
rė kariuomenėje, 57 yra pa
tekę nelaisvėn. Apie tai pra
nešė kunigas William T. 
McCarthy, C. SS. R., kariš
kas delegatas, kalbėdamas 
per radiją, ryšiumi su 25-ių 
metų katalikiškos labdary
bės sukaktimi.

Apie tai rašo “The Regis- 
ter”, gegužės 7 d., 1944 m.

Okupacijos kaina
LONDON. — Sakoma, 

kad Olandijai per keturis 
nacių okupacijos metus kaš
tavo $7,614,000.000. Apie tai 
praneša Anetta, oficiali 
olandų žinių agentūra.

Of sutvėrimas!
DETROIT. — Mrs. Ma- 

rion Horn, 35 metų amžiaus, 
raudonplaukė, gegužės 31 
dieną prisipažino, kad buvo 
vedusi 15 vyrų, nuo 1926 
metų, — įskaitant keturis 
kareivius, iš kurių gaudavo 
išlaikymą, — be divorsų.

Robert A. Guerin, F. B. I. 
pareigūnas, pareiškė gegu
žės 31 d., kad Mrs. Horn iš
vardijo 11 pavardžių savo 
vedybose. Ji girdi nenorėju
si “baderiotis” su divorsais.

kurie aplankys 
miesto namus, 
pirkti penktosios 
skolos bonus.

Chicagos 
raginant 
karo pa-

Chicagos lietuviai irgi 
yra pasiruošę penktosios 
karo paskolos vajaus dar
bams.

Dėk visa*i pastangas, kad 
Lietuva vėl būtų nepriklau
soma valstybė.

Skelbkitėa “Drauge”




