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Naciai Lietuvoj organizuoja “batalijomis”
Naciams ten nepasisekė lietuvius 
patraukti "išlaisvinimo" armijon

Tad dabar lietuviai organizuojami 
į "inžinierių batalijomis"

Šalies vyriausybė imasi priemonių 
nutraukti angliakasių nedarbą

LONDONAS (ONA). — 
Nacių Transocean žiniomis, 
paskutiniais laikais Lietu
voje naciai atsisakė nuo sa
vo planų rekrutuoti lietuvius 
vadinamon “išlaisvi n i m o ” 
armijon ir tuojau ėmėsi lie
tuvius organizuoti į “inžinie 
rių batali jonus” tarnybai 
vokiečių armijoje.

U. 5. submarinai 
nuskandino 7 japonu 
laivas daugiau

WASHINGTON, birž. 2.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. submarinai 
Pacifike nuskandino septy
nis japonų laivus daugiau.

Tarp nuskandintųjų' yra 
vienas naikintuvas. Kiti 6 
pagėlbiniai karo laivai.

Orinės atakos karą 
sutrumpins Europoje

WEST POINT, N. Y., birž. 
2.—Čia U. S. karo akademi
joj graduantų klasės laidai 

(Įeit. gen. H. H. Arnold parei
škė, kad sąjungininkų vyk
domomis nuolatinėmis oro 
atakomis Europoje karas 
bus žymiai sutrupintas. Sa
ko, tuo būdu bus išgriauta 
ir sunaikinta karo pramonė 
ir ašis neteks priemonių il
giau kariauti.

NORTH BAY, Ont.—Mirė 
dr. Alian Roy Dafoe, 60 m. 
amž., buvęs Dionne penkti- 
nukių gydytojas.

KARO EIGA
AFRIKA. — Sąjungininkų 

karo laivai du kartus bom
bardavo Pantelleria, italų 
salą Viduržemio jūroje.

ATTU. — Per 20 dienų ko
“f kaip nMtal ką gėralu neat 

siekė Pabaltijo kraštuose, 
taip ir šis Rusijos “laisvin- 
tojas” nieko nelaimės.

Britanijos nuostoliai 
trejų metų kare

LONDONAS, birž. 2; — 
Britų vyriausybė paskelbė, 
kad Britanijos imperijos nuo 
stoliai per trejus karo metus 
yra 514,993 vyrai.

Minėtam skaičiuje yra: 
92,089 nukautųjų, 226,719 
dingusiųjų, 88,294 sužeistų
jų ir 107,891 nelaisvėn pak- 
liuvusiųjų. Neįskaitomi mi-

1,500 japonų nukauta ir 4 
paimta nelaisvėn.

KINIJA. — Ichang srity
je japonams kliuvo dideli 
nuostoliai, kai kinai jų pen
kias divizijas supliekė. Spė
jama, japonai prarado iki 
30,000 kareivių.

RUSIJA. — Sovietų lakū
nai 19 vokiečių lėktuvų su
naikino atakuodami priešo 
aerodromą Donec upės fron
te.

AUSTRALIJA. — Sąjun
gininkų lakūnai šią savaitę 
treti kartą atakavo japonų 
bazę Lae, N. Gvinėjoj.

Vokiečių spauda rašo, kad 
tie lietuvių “batalijonų” ka
reiviai vilkėsią vokiškas uni
formas su specialiais žen
klais. Naciai skelbia, kad 
kurie lietuviai įstosią į tuos 
“batalijomis,” paskiau jie 
nebus šaukiami privalomo- 
jon darbo tarnybon.

Naciai atsisakė lietuvius 
šaukti ir imti minėton “iš
laisvinimo” armijon, kadan
gi prieš tai visi lietuviai 
griežtai pasipriešino ir ren
gėsi į sukilimus.

Sakoma, lietuviai dabar 
taip pat griežtai priešinasi 
nacių žygiams jaunus vyrus 
imti į tuos “inžinierių bata
li jonus.” Daug jaunų vyrų 
slapstosi, veikia partizanų 
grupės, vykdomas sabota
žas ir kitais įvairiais būdais 
kovojama prieš nacius.i

Pabaltijo kraštuose švais
tosi buvęs sovietų armijos 
gen. A. A. Viasov. Anot na
cių, jis pakliuvęs vokiečių 
nelaisvėn, perėjęs vokiečių 
pusėn ir nusprendęs bendra/ 
su vokiečiais kariauti, kad 
Rusiją išlaisvinti iš bolševi- 
kizmo.

Šis generolas visose vokie
čių okupuotose Rusijos teri
torijose bandęs organizuoti 
vyrus “išlaisvinimo” armi
jon. Kiek žinoma, niekur jis 
neturėjo pasisekimo. Tad at
sibeldė į Pabaltijį ir čia ima
si organizuoti vyrus.

Rygoje kalbėdamas, jis ta
čiau išplepėjo, kad jo “išlai
svintai” naujai Rusijai turi 
priklausyti ir Pabaltijo kraš 
tai. Girdi, visos nacionaly- 
bės turėsią pilną laisvę “nau 
joje” Rusijoje, išėmus žy
dus.

Dėl to kilo ' dar didesnis 
juo nepasitikėjimas ir kaip 
latviai, taip lietuviai ir estai 
jį stačiai uja ir prieš jį ko
voja.

Londono svetimšalių sluok 
sniuose pareiškiama, kad

NAIKINTUVAS SUSITIKO SU SUBMARINU 
—.........-•......
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Šiandie Vienoje yra 
ne dagiau kaip 
100 žydu vaiku

TEL AVIV, Palestina 
(ONA). — Žydų ateivystės 
agentijos Palestinai parei
gūnai čia gavo iš Vienos, 
Austrijos, tiesioginę žinią, 
kad tame mieste likę ne dau
giau kaip 100 žydų vaikų.

Apie tai gauta žinia, kai 
ši agentija parūpino 100 cer- 
tifikatų, su kuriais 100 žydų 
vaikų galėjo atvykti Pales
tinon. Vienos žydų taryba 
atsakė, kad vaikai nereika
lingi ceftifikatų, nes tų vai
kų išviso apie tiek yra Vie
noj.

Prieškariniais laikais Vie
noj apie 175,000 žydų gyve
no.

Iš Vienos ir Austrijos dau 
gumą žydų ir su vaikais na>- 
ciai išsiuntė į skerdynių cen
trus Lenkijoje, kur su jais 
susisiekimas .neįman omas, 
nė jų padėtis ir likimas ne
žinomi.

Naciai iš vienų kraštų į 
kitus žydus siunčia ne ko
kiai jų gerovei, bet piktais 
sumetimais, kad juos išžudy
ti.

Algerijos viršininkas 
atsistatydino

Japonų destroyeris susitiko su U. S. submarinu Formosa 
pakrantėje. Pirmas vaizdas rodo, kai Amerikos submarino 
torpada pataikė į| japonų laivą; antrasis vaizdas rodo, kai 
submarino priešakinė dalis pakilo iš vandens; trečias pa
veikslas rodo, kai submarinas pasinėrė.

Vokiečių okupuotuose kraštuose 
veikia "pašnabždomis" transliacija

LONDONAS (ONA). — 
Nacių okupuotuose kraštuo
se pirmiau buvo daug susi
rūpinta, kai imta iš žmo
nių atiminėti radijo priimtu
vus, kad jie negirdėtų iš sve
tur, ypač iš Londono, prane
šamų žinių apie tikrąją ka
ro eigą ir sąjunginių valsty
bių žygius ir planus.

Rekordinė Amerikoj 
laivų gamyba

WASHINGTON, birž. 2.— 
Iškeliama aikštėn, kad gegu
žės mėnesį J. A. Valstybėse 
kasdien pastatyta daugiau 
kaip šeši laivai. Iš viso per 
mėnesį pastatyta 175 laivai, 
kurie kartu sudaro 1,782,000 
tonų. Be tp, per mėnesį pas
tatyta 15 tankų aliejui, 16,- 
300 tonų kiekvienas.

Laivininkijos komi sijos 
vicepirmininkas rear - adm. 
H. L. Vickery sako, kad per 
vienerius metus laivų gamy
ba pasieks du milijonus to
nų.

WASHINGTON. — Kari
bų jūroj priešo submarinas 
gegužės mėnesį nuskandino 
nedidį U. S. prekinį laivą.

rusieji nuo ligų (natūralinių 
priežasčių). ♦

Tą pat laikotarpį 47,291 
civiliniai užmušti ir 55,643 
sužeisti.

Okupuotų kraštų kovojan
tiems prieš nacius patrijo- 
tams tiktai buvo daug vargo 
negirdint iš svetur apie karo 
stovį ir negalint tarpusaviai 
greitai susisiekti. Greitas 
susisiekimas gi yra gyvas 
reikalas.

Tad išdirbta nauja greito 
susisiekimo priemonė. Pava
dinta “Translacija pašnabž
domis.” Vieni kitiems apie 
kokį nors įvykį pašnabžda ir 
žinia greitai išplatinama tar
pe patrijotų. Tuo būdu pat- 
rijotams pranešami ir jų va
dų įsakymai.

Patirta, kad pašnabždu 
translacija yra sėkminga. 
Anot gautų žinių, Briuselio 
mieste, Belgijoj, tuo keliu 
visi belgai patrijotai per dvi 
valandas buvo painformuoti 
apie įvykį. O per 24 valan
das jau visos Belgijos patri
jotai tai sužinojo.

šios susisiekimo priemo
nės ėmėsi patrijotai Olandi
joj, Norvegijoj ir kitur nete
kus radijo priimtuvų.

Darbas netinkamiems 
kareiviauti vyrams

LONDONAS, birž. 2. — 
Pensijų ministras W. Wom 
eraley paskelbė, kad apie 40,- 
000 britų, kurie pripažinti 
netinkamais kareiviauti, su 
rastas atitinkamas darbas 
karo gamyboje.

WASHINGTON. — Karo, 
darbo boardu-s paskelbė, kad 
jis neturi vilties angliaka-Į 
sius kaip nors pasukti atgal 
į darbą kasyklose. Tad šį 
visą klausimą spręsti paveda 
prezidentui RoosevelUd.

Sovietu lakūnai 
skandina naciu laivus

LONDONAS, birž. 2. — 
Praeitos nakties sovietų ko
munikate pažymėta, kad ru
sų artilerija ir lakūnai gy
vina kuone visą Rusijos fron 
tą.

Anot komunikato, smar
kiausios kovos eina Novo- 
rossiisko šiaurrytuose,» kur 
vokiečių keliamos atakos at
mušamos.

Sovietų lakūnai smarkiai 
veikia Juodosios jūros ir 
Suomijos įlankos pakrantė
mis. Vienur ir kitur nuskan
dinta trys vokiečių motori
nės baržos, vienas torpedi
nis laivas ir vienas transpor
tinis.

Centriniam fronto šone 
sovietų lakūnai gnauja vo
kiečių užnugarines susisieki
mų linijas.

Lisičansko srity, už 125 
pietrytų link nuo Charkovo, 
ir pietuose nuo Balakleya, 
už 45 mailių pietrytų link 
nuo Charkovo, infanterijos 
ir artilerijos akcija liepsno
ja.

ALGIERS, Algerija, Š. Af 
rika, birž. 2.—Prancūzų Al
gerijos generalgubernatorius 
Marcei Peyrouton atsistaty
dino. Jis savo atsistatydini
mo raštą įteikė gen. de Gau- 
lle, kurs reikalavo jo pasi
traukimo iš užimamos 'vie
tos.

Gen. de Gaulle nori, kad 
pasitrauktų dar ir Moroko ir 
Vakarų Afrikos prancūzai 
genenalgubernatoriai. Regis, 
ir jie atsistatydins aukoda- 
mies dėl prancūzų vieningu
mo. H*

Atrodo, kad prancūzų Af
rikoj gen. de Gaulle ima vy
rauti ir gen. Giraud stumia
mas į šalį. Sakoma, tarp jų 
abiejų ir toliau gyvuoja rim
ti politiniai nesusipratimai. 
Jei taip, tai prancūzų vieny
bė dar neatsiekta.

LONDONAS. — Mussolini 
panaikino kolonizacijos ofi
są.

Kongreso žemesnieji 
rūmai pripažino 
nauj? taksu biliu

WASHINGTON, birž. 2.— 
Kongreso žemesnieji rūmai 
256 balsais prieš 114 pripa
žino “pay-as-you-go” taksų 
bilių ir pasiuntė senatui. 
Spėjama, kad senatas gal 
šiandien apsidirbs eu bilium 
ir pasiųs prezidentui patvir
tinti.

11 kariškiu žuvo 
su bombonešiu

PYOTE, Tex., birž. 2. — 
Praeitą sekmadienį Texas 
kalnuose nukrito armijos 
bombonešis. 11 kariškių žu
vo.

Nelaimė įvyko už 50 mai
lių vakarų link nuo Van 
Horn, Tex.

LONDONAS. — Vokiečiai 
lakūnai atakavo rytinę An
gliją. 10 asmenų užmušta. ) PIRKITE KARO BONUS!

Airijoje iškeliama kampanija, kad 
padėti sąjungininkams kare

DUBLINAS, Airija, birž. 
2.—Praeitą savaitę Airijoj 
suspenduota spaudos cenzū
ra—leista laikraščiams lais
vai rašyti apie karą ir jo ei
gą. Tad dabar laikraščiai ir 
svarsto klausimą, ar Airija 
turėtų įsikišti į šį karą są
jungininkų pusėje prieš ašį.

Eina airių parlamentan 
atstovų kandidatų kampani
ja, tad kandidatams leista

WASHINGTON, birž. 2.— 
Karo darbo boardas nurodė 
kasyklų operatoriams, kad 
jie neatnaujintų derybų eu 
angliakasių unijos atstovais 
iki angliakasiai grįš darban.

Bet angliakasiai kol kas 
nemano grįžti į darbą be 
kontrakto. Angliakasių uni
jos prezidentas iki šioliai ne 
patarė angliakasiams nu
traukti nedarbą.

Tad šalies vyriausybė ima 
si priemonių priversti an
gliakasius kasti anglis, ku
rie būtinai reikalingi karo 
fabrikams—karą vykdyti.

Kongrese darbuoj a m a s 1 
skubotai pravesti priešstrei- 
kinį bilių karo laikui. Praei
tą savaitę apie šį bilių ne
norėta kalbėti kongrese. Da
bar yra kitaip.

Kuro ir kasyklų adminis
tratorius Ickes paskelbė an
glių konservavimą taip, kad 
anglių ištekliai turi būti var 
tojami tik karo pramonėms 
ir geležinkeliams.

Ickes denuncijuoja anglia
kasių streiką prieš vyriau
sybę.

ir kenuotas pienas 
jau racijonuojamas

WASHINGTON, birž. 2.— 
Kainų administracija staiga 
paskelbė, kad pradėjus pra
eitu pusiaunakčiu visam 
krašte kenuotas pienas (con 
densed and evaporated m ilk) 
racijonuojamas. Jo galima 
gauti tik su raudonais raci- 
jonavimo ženklais.

Vienas ženklas reikalingas 
už vieną svarą arba mažiaiu 
šio kenuoto pieno.

Racijonavimo prieža s t i s 
paduodama ta: šį kartą ma
žiau šio pieno gaminama. 
Vyriausybė daug jo superka. 
Civiliniai daug jo vartoja. 
Jis reikąlingas kūdikiams ir 
be racijonavimo gali jo pri
trūkti.

laikraščiuose reikšti nuomo
nę karo klausimu.

Vienas kandidatų J. Dil- 
lon atvirai pasisako už Airi
jos susijungimą su sąjungi
ninkais prieš ašį. Jis sako, 
kad Airija visomis priemo
nėmis turėtų gelbėti sąjun
gininkams. Gi jei ašis bandy 
tų atakuoti Airijos pakraš
čius, airių kariuomenė pa
kankamai stipri apsaugoti 

' kraštą nuo ašies atakų.
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IS DEIRO1T LIETUVIU VEIKIMO
Zinių-žinelės

Vincui ir Onai Kremb
liams, 17350 Washbrurn Av., 
jų puikioj rezidencijoj buvo 
Nurengta surprizas geg. 30 
d. 18 metų vedybinio gyve
nimo proga. Dalyvavo skait
lingas būrelis artimesnių 
draugų. Sumanytojomis to 
buvo Petronėlė Medonienė, 
Kazimiera Barkauskienė, Pe
tronėlė Bandzienė. Jos turė
jo visko prirengusios, kas 
visus dalyvius patenkino. 
Krembliams sudėta linkėji
mai ir įteikta dovanėlė, už 
kurią jubiliatai visiems nuo
širdžiai dėkojo. Krembliai y-

peturi bilietų, klebonas ir 
komitetas prašo pasistengti 
įsigyti. Tai kiekvieno para
pijom) pareiga.

Stasys Klapatauskas pir
ko vasarnamį prie didelio e- 
žero, dar ir nemažu plotu 
žemės. Bruzdelninkams jis 
leidžia naudotis vasarnamiu, 
maudynėmis, dar galės gau
ti ir paukštienos. Šiuo laiku 
geresnio pasiūlymo negali 
būti. Ačiū Klapatauskams.

IŠVENGĖ

Antanas ir Margarieta 
Stark, plačiai žinomas mu
zikantas ir savininkas Mas- | 

ra čia augę, bet lietuviškam ter Toal and Die c apai.| 
veikimui visada pritaria, y-! gyveno „ a „ „ moderniškam
pač Ona. Ji daug darbuojasi 
Lietuvos Dukterų draugijoj, 
Federacijos 4 skyriuj, L. M. 
klube ir lietuvių programo-

name Outer Drive, Dearborn, 
Mich. Jie yra daugiausiai 
paaukoję Šv. Antano para
pijai Velykų proga, būtent

šė. Augina dukrelę Lereiną. paaukojo visas lelijas Šv.
Linkime ir ateityje sėkmių- Antano bažny{ioj ir dideų 
gai darbuotis su lietuviais, atjautimą parodo se^rims.

Už tai Stark’s užsipelno di-
Bendras visų trijų para

pijų darbuotojų Raudonojo 
Kryžiaus komiteto susirin
kimas įvyks birž. 6 d., 4:30 
popiet, Šv. Antano parūpi-, 
jos mokykloj. Susirinkimas 
turi keletą labai svarbių rei
kalų aptarti dėl bendros dar
buotės. Prašomi parapijų 
darbuotojai dalyvauti šijfme 
Susirinkime.

dėlės pagarbos, kad savo tur 
tu paremia lietuvių reikalus. J

Geg. 23 d. Birutės darže 
įvyko pirmas piknikas šv. 
Jurgio parapijos, o ne Šv. 
Antano, kaip buvo pažymė
ta pereito ketvirtadienio dnr. 
“Draugo” num.

Juozas ir Kotrina Rukšė
nai su dukrele Maflviilfcf išsi
kėlė iš miesto. Jie nusipirko 
puikų gyvenamą namą* su 40 
akerių žemės. Rukšėnienė la
bai mėgsta gėles, kurių da
bar galės prisiauginti. JrRu*' 
kšėna3 yra stambus biznie
rius, Red Arrow sodės išdir
bę j a s.

Birž. 13 d. šv. Antano pa
rapijos piknikas įvyks Beech 
Nut Grove. Dovanų bus U. 
S. War Bonds. Katrie dar

Alice Savickienė, Stasys 
Atkočiūnas, Kazimieras Sam 
sonas Federacijos 4 skyr. 
darbuotojai kaipo komisijos 
nariai rūpinasi surasti tin
kamą vietą Federacijos sky
riaus išvažiavimui.

Špokas

Yvette Colbert, muzikas, 
buvo paminėtas Hannah Wil- 
liams Dempsey divorso by
lojo. Jis išvengė New Yorko 
teismo šaukimą, nes jis da
bar randasi New Jersey.

Marianapolio žinias
Motinų Dienos proga Šv. 

Kazimiero parapijos, Wor- 
cester, Mass., Socialinis klu
bas surengė Marianapolio 
kolegijos naudai šaunią bin- 
go party. Tam tikslui para
pijos salė buvo leista nau
dotis dovanai. Tuo būdu pel
no kolegijai susidarė net 
$100.00. Už visa tai Maria
napolio vyriausybė yra gi
liai dėkinga, didžiai gerbia
mam klebonui, kun. A. Pet
raičiui dėl jo visokeriopos 
paramos, gerosioms bingo 
party rengėjoms ir įvykdy- 
tojoms, visiems mūsų-bran
giems prieteliams ir rėmė
jams, kurie dalyvavo tarno 
surengime, ir visiems, kurie 
bet kokiu būdu — malda, 
darbu, ar jpinigų — prisidė
jo prie šio surengimo tokio 
gražaus pasisekimo.

Šv. Kazimiero parapijos, 
Worcester, MaSs. Marijonų

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS <hl. bet paveskite mums juos perdirb- 

PH N AI ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėj©.
ru^PiAi Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

OVA RANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVEMUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai «

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

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius* Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
ui PRIENA
MI A U S I AŠ 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
MuzikaliŠkų Instrumntų, Muzi
kaliŠkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Rėmėjų 12 kuopos rūpesčiu, 
sekmadienį, gegužės 16 d. 
parapijos salėje, buvo rodo
ma Marianapoly įvykusių di
delių iškilmių f ilmos,/kurias 
rodė ir gyvai aiškino Miaria- 
napolio vyresnysis, kun. A. 
Morkūnas, MIC. Ta proga 
buvo surinkta $85.00.

Aukojo šie: pats klebonas, 
kun. A. Petraitis — $20.00 ;j 
po $5.00: V. Rimša ir Matu
lienė; $2.00 Giraitienė; po 
$1.00 — Šimkienė, Gružins- 
kienė, Ridikienė, Morkūnie
nė, Piliponytė, šarkienė, Pi
lipavičienė, Šimonienė, Wm. 
Akelaitis, A. Tnaupys, Jur- 
gelionienė, Alavošienė, Jaza- 
vickas, Dereškevičius, Dir- 
žiuvienė, Morkūnienė, Grigie 
nė, Sakaitienė, Banys, Ste- 
panauskienė, Krapavickienė, 
Valatkevičienė, O. Kundro- 
tienė, Daučiūnienė, Valiatke- 
vičienė, Klimkaitienė, Kva- 
raciejienė, M. Zinkienė, Gra
bauskienė, Kirminas, Luko
ševičienė, Markūnienė, Ka- 
veckienė, Juknevičienė, Ba-

rysienė, Sepavičienė, Milienė, 
ir Ddionienė. Visiems auko
jusiems Marianapolio vado
vybė nuoširdžiai dėkoja.

Įtaisymui vargonų lietu
vių katalikų bažnyčioje, Ar
gentinoje, iš Šv. Kazimiero 
parapijos, Worcester, Mass. 
aukojo šie asmenys: po $10
— N. N. ir Ona Šimkienė; 
po $5.00 — Jurgis Vosylius 
ir Juzė Tamošauskienė; po 
$2.00 — Karolina Juškienė, 
T. Dabielienė, Ona Batitienė 
ir Ona McMahon; po $1.00
— Agota Bračickienė, Elz
bieta Navickienė, Teresė 
šimkiūtė, Emilija Venclovai- 
tė, Elena Sviklienė, Teodora 
Balkūnienė, Pranciška Salat- 
kienė ir Ona Salatkienė. Ma
žiau aukojusių nežymime. 
Viso surinkta $50.00. Už šią 
gražią auką Marianapolio 
vadovybė taip pat taria vi
siems aukojusiems nuoširdų 
ačiū.

įTRU-VISION OPTICAL CO.
PR. M. WE1NE, O.D,

DR. S. WE1NE, O.P.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRlKOL'iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdi 4787 
Namų teL PROepect 1930

Tek YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4: ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais — 11-12.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILZLMSKO STARO Ml'ZIKA- 

LlNIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR NEIŠPARDUOTI.

TŪBOS, CLA.RINETAI, TROM-i 
BONAI. 8AXAPHON.ES, FLUTES 
su "caBos” — >36.00, >37.60,
>46.00 ir >76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMU1KOS, TENOR BANJCS — 
>6.60, >8.60. >12.60 iki >16.00.
STRIUNINIAI BASAI -A >i0.00, 
>126.00 ir >160.C0. BASO TlŽ. 
DENGALAS — >TS.00T~SMlėfT- 
IJAL SMbTKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS*IR CEL- 
LO — >1.60, >3 00, >5.00, >10.00 
ir >15.00. Striūnos dėl visų virS- 
mlnėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—>18.50, >23.60, 
>36.00 ir >50.00. PĖDAIS, HI- 
BOTS, CYMBOLfc, i r DRUM 
HEADS pataisomi junos palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass 1/ ‘'reed’'» instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPEKTYVA*! VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas. !

Atstatymas visų dailų darine- i 
tams, Triūboms, Saraphones Ir 
taipgi Smuikoms Ir Guitarams.

GOUDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl z

19 4 3. 
STTPKEME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
KATA

1751 W. 47th Streel

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tel. YARdz 2240

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel...................V IR gini a 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

*4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

~0R. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1729 So. Ashland Avė.
(2-trua lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki i.2 vai. dieną

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 
25 metų patyrimas

Tek: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

RYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuri* — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit nu pan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos.

— SPfcOlAt — 
Iškirpkite šj skelbimų, ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mos suteiksime joms
DYKAI — ELEKTROS VEIHTMO 

IAMANKŠTINIMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatnicntą. 

NfiRA KO GERESNIO UŽ

T&yteijfeuvce
Creator of Custom Appllancee for 27 yra 
36 S. STATE, KM. »1O, STA. 4 <6* 
Daily 10 A.M. ’fll S; Mon., Fri. ’Tll » P.M. 

Haturduy ’Tll 1, Munday t te 4.

Šia yra spaclalta garMlnlmo banriymaa lt 
nehue kitose ialkraftčliiose. Taipgi, ils 
pasiūlymas Bebus atkartota*.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Autr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

FUkmartieniAia pagal Mnaitarima

Ar Skauda Kojas ?
O'JICK REL’EF WithH£W METHOO

Loik'i *!ew Bnnion Reducer
—reds tor Corns and Coliui**—lC°UCS%MFfe

SHOES 25c

FOOT E-Z SHOE SHOP
189 NO LA ŠALIE ST.

WOLK 5TLDIO
1945 VVest 35'* Street

ADVANCED FHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBLF. PRIC&S
PHONE LAFAYETTE 2813

Ofisas b Akinių Dirbtuvė AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

(Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy
venimui. Bau gokite Jas, leisdami 
Uegaamlnuotl jae modernlSklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS KUTAI FATYRIMO 

pririnkime akinių, kurte pašalina
ris* aki* Įtempimu. ..

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

OPTOMSTIRIBTAI

1801 So. Ashlsmd Avennt

Qfiso toL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921.
Rez.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Draugą”.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 Wcst 66th Place 

Tel. REPublic 7868

telef.
Kampas ll-tos 

i UABAI. osss.
omo YaLa>do«!

Z* a. na. iki >:Z0 p. m 
ir sesta*. »:<e a. m.

Tel. CANal 0257
Rez. tel.: PROsęect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

S iki O vai. vnknr*.

>

Ik

DRAUGO 9 FOURTH OF JIILY 
Sek. Sun., Liep. 4 d.

Nuo senai gerai žinomame Piknikų Darže
PIKNIKAS

GMASTS GROVE (Prie 24th St. ir Desplaines 
Avė.) — No. Riverside, III.

Galima patogiau ir greičiau nuvažiuoti į Bergmaną Grove negu į Vytauto Daržą—gatvekariais, elevatoriais ir automobiliais.

K

3
... < . ..

8AXAPHON.ES
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Slaptas švietimas balanos gadynėj 
Lietuvoje

(Pabaiga)

Viena ranka laiko ši
puliuką ir šviečia, kita — 
imdavo. Nekartą, nebėgau-, 
darni pinigų, rusai už pabau
das jo turtą iš varžytinių 
leisdavo... Bet užtat jo pa
rapijoje, . Panemunėlyje, ne
buvo kaimo, kur nebūtų vei
kusi slapta lietuviška mo
kykla. Beveik visi parapijie
čiai išmoko rašto, keli tūks
tančiai žmonių. Į tą para
piją, kun. Katelės rūpesčiu, 
slapti lietuviški laikraščiai 
ir knygos poriniais vežiman 
buvo vežami.

Šventadieniais, eidami į 
bažnyčią, sunešdavo savo 
rašto darbus, aritmetikos už 
davinių sprendimus klebonui 
ir jo padėjėjams patikrinti. 
Ir pats klebonas, kad šni
pai nepamatytų, naktimis 
važiuodavo lankyti tų slap
tųjų mokyklų.

z
Buvo vargas eu knygomis, 

popierių ir rašalu. Kun. Ka
telė pirkdavo didžius pople- 
rio pundus, daugybę knygų, 
nusipirkęs reikalingų me
džiagų patsai darydavo ra
šalą ištisais kibirais (vied- 
rais) ir dalindavo po para
piją. Apskaičiuojama, kad 
tiems reikalams jis turėjo 
savo pinigų išleisti, pašvęs
ti apie 8,000 rublių. Taip, 
kad čia išėjo ką jis tik pa
rašo. Ir visa bailiai, kad ne
pajustų jos rašant gaspado- 
riai, kad nepabustų, ar' iš'

ELENA PETRAVICIENE 
(po tėvais Milciunaitė)

Gvveno 6354 S. Ineleside Avė. 
Mirė geg. 31 d., 1943 m., 2:05 
vai. ryte, sulaukus pusės amž.

Gimė Shenandoah, Pa.

Paliko didėliame nuliūdime 
vyrą Joną, 2 seseris Oną Lo.sk, 
švogerj Joseph, Della Lands- 
berg ir jų šeimas, 2 brolius 
Vilimą, švogerka Sarah ir Ed
uardą dr jų šeimas, 3 brolie
nes Marijona Schuitz, Juzefą 
Rouba ir Jul'a Rimkus ir jų 
šeimas, švogerj Vincentą, jo 
šeimą ir d! ug kitų giminių, 
draugi, ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 46 0 5 S 
Hermitage Avė.

Laidotuvės Įvyks penktadie
ni. birž. 4 d. iš k plyčios 9:30 
vsil. ryto bvs atly ’ėta j Šv. 
Kryžiaus para p. bažnyčią, ku
rioje (vyks g dulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta i šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus dalyvauti la'datuvėse.

Nul Odę Vyras, Seserys. Br - 
liai. Brolienės š.ogerinl, Švo- 
gerka Ir Giminės.

In.id6tuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

oro kas neužmatytų...” Ne
kartą jų raštas buvo suodi
nas ir apdegęs.

Kun. Katelė buvo vaišin
gas ir prie jo stalo daugelis 
parapijiečių yra sėdėję. Pas 
jį nelaimėje rasdavo patari- * 
mą ir sušelpimą. Kartą pa
matęs neturtingą vaikutį 
smėlyje berašantį ir paty
ręs jo gabumus, įkalbino tė
vus jį leisti į mokslą ir pa
dėjo lėšomis. Jisai padėjo 
steigtis slaptoms lietuviš
koms kuopelėms, ruošti slap
tus lietuviškus vakarus, pats

į juos vykdamas, išlaidas 
padengdamas, kad žmonėms 
nereikėtų mokėti, kad tik jie
daugiau rinktųsi. Dar artis- bažnyčioje rodė, sakydamas, 
tams ir vaišes klebonijoje kad “lietuviškas spausdintas

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVEROISIMG DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdpiph 0488-8480

HELP WANTED — VYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai. 

Gera mokestis.

NATIONAL OARLOADING OORP.
Door 5. House 3.

13TH & CLARK STS.

kitą kart suruošdavo. Kai 
buvo leista spauda,, 1904 m., 
gavęs pirmąjį lietuvišką laik 
raštį viešai jį per pamokslą

žodis kvepia’

K. J. Prunskis

PIRKITE KARO BONUS

JULIUS MAROZAS
Mirė birž. 1 d., 1943 m., 9 vai. ryte, sulaukęs senatvės.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa- 
rap. Amerikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moteri Teklę (po tėvais Vai
čiūnaitė). 2 dukteris Prancišką ir Oną, 4 sūnus Stanislovą, 
marčią Kotriną, Kazimierą, marčią Sophie, Joną, marčią 
Martha ir Boleslovą, marčią Gertrude, 16 anūkų ir 1 proanu- 
ką, seserį Bogaminą ‘Kolash, jos šeima ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Petrą ir jo 
šeimą.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. popiet, John F, Eu
deikio koplyyčioje, 4332 S. Califomia Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, .birž. 5 d. iš koplyčios 10:00 
vai. ryot bus atlydėtas į Nekalto Prasid. švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, Sūnai, Marčios, Anūkai, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yrds 1741.

J

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybe.

I.abal geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471 h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS 0010118 

NUOMMUO MATOMA.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

< •

CZED
Ym

'L (AORINCS

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metei Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTU7O SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8286 80. HALSTED ST.

SENYVAS VYRAS 
Reikalingas prie štymu valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės Į 
Valet Shop.

EDGE1VATER RE ACH HOTEL
5349 Slieridan Rd.

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarls algos pakė
limas. Dieną ir naktĮ šiltai. Atslšau- 
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HELP WANTED — VYRAI

VAIKINAMS IR VYRAMS
Prie Stock ir Shipping room darbų. 
40c Į valaandą ir viršlaikis mokant 
laiką ir pusę.

THE WARNER COMPANY
420 S. Wabash Avė.

AUTO MEKANIKŲ 
ir

PAGELBININKŲ 
SVARBIAI PRAMONEI

Uždirbkit $250 j mėnesį ir suvirš. 
Taipgi gausit didelius metinius 
bonus. Gėrėkitės šeimos-vyro dar
bo valandomis. Veltui gyvasties 
apdrauda. Būkite nuolatiniai apsi
rūpinę kada Taikos sutartis bus 
pasirašyta.

Mes tikimės, kad jums patiks mū
sų darbo sąlygos, patvarkymai ir 
mokėjimo metodai. Mes norėtum pa
sitarti su keletą vyrų, kurie jdomau- 
ja kas link pastovios vietos su vie
na iš Chicagos seniausių ir didžiau
sių automobilių pardavimo ištaigų. 
Pašaukit ar rašykit Mr. H Jorgen- 
sen.

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33rd St.

Calumet 4300 >

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.

ERIE RAILROAD 
14th Ir Clark Sts.

VYRŲ ,
Prie dirbtuvės darbų.

65c į valandą.
. CHOCOLATE PRODUCTS CO. , 

415 W. Seott St.
(Blokas j žiemius nuo Division ir 

Sedgwick).

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

l PLIENO 
WAREHOŲSEfiJE

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos 

Atslšaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STREET

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

NAKTIMIS SARGAS
Reikalinga. 6 naktis į savaitę. $30.00 
J savaitę. Turi mo-kėt skaityt ir ra
šyt angliškai. Atsišaukit i Room 212.

209 W. JACKSON BLVD.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ) Timekeeper’s ofisą.
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

5340 Slieridan Rd.

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

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

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. «#th

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaiDO Sanders, Rubbers, 
Sprayers 4r Pagelbininkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLL BROS. 1801 S. Mtehlgan

AUTO MEKANIKŲ
BODY VYRŲ

SVARBIAI PRAMONEI
Chicagos didžiausia custom šapa 
turi vietos keletai AUTO MEKA
NIKŲ, FENDER ir BODY VY
RAMS ir AUTO ASSEMBLERS. 
Gera proga prie pastoviu darbų. 
Patogios darbo sąlvgos. Rašykite 
ar asmeniškai atsišaukite į

CAR SERVICE, INC.
- 1911 Indiana Avė.

DARBININKU
Reikia. Aukščiausia mokestis, pasto
vūs darbai. Pašaukite Van Buren 
3110.
NATIONAL ICE & FUEL CORP. 

3020 W. Harrison

FOUNDRftS PAGELBININKŲ 
PAPR. DARBININKŲ 

IR GRINDERS 
T. L. ARZT POUNDRY CO. 

4020 W. Schnbert

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
’ MID-CITY

ARCHITECTURAL IKON CO.
5535 S. State St.

Švarūs Dirbtuvės Darbai

VYRAMS
38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Patyrimas nereikalinga. Dieną ir 

nakti šlftai. Pradinė rata 6 5c } vai. 
Atsišaukit J Employment ofisą 8:30 
ryte iki 5 nopiet. nuo Pirmadienio

perdėm Penktadienį.

CASPERS’ TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd PL.

Darbininkų
prie

ABELNTJ FOUNDRftS 
IR MAINTĖNANCE DARBŲ

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
48 Valandų Savaitėje 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO
Paranki I. C. ir busais transportacl- 
ja. Employment ofisas atdaras visą 
dieną pradedant su pirmadieniu per- 

zdėm šeštadieni taipgi visą dieną.

WHITING CORP.
157th & Lathrop Avė.

Harvcy, III.

VYRAI IR VAIKINAI 
18 — 45

Drafto paiiuosuotl, reikalingi išsila
vinti prie Rivet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET * MACIŪNE CO. 
25tli Avė. & Adams St., Dellwood, Rl.

DARBININKŲ 
IR BUČERIŲ 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaikį.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.

THE

P. BRENNAN
COMPANY

/ 3927 S. HALSTED ST.

MAŠINŲ

OPERATORIAI

Engine Lathe

Turret Lathe
te

Milling Machine

Boring Miii

Vertical ir Horizontai

Gear Cntting Machines

Grindere

Intemal Ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

Aircraft Mfr. 
Reikalauja

Machinistų 
Tool Makers

-Sheet Metai Darbininkų 
įr Pagelbininkų

Acetylene Welderių 
ir Pagelbininkų

Cabinet Woodworkers 
Material Prirengimui 
Welding Inspektorių

Machine Shop Inspektoriaus 
Assembly Vyrų 
Spray Painters 

ir Pagelbininkų 
Stock Chasers

Aluminum Welderių 
ir Pagelbininkų

• Atsišaukit 5301 W. 65th St.
z

Vai. 8—5, tiktai darbo dienomis.

Heat Treaters 
VYRŲ

Su Foundrės ir Plieno Dirbtuvės 
patyrimu prie labai svarbių darbų.

TURI BCT PILIEČIAI
38 metų senumo ar suvirš kurie 
gali pereit sveikatos egzaminaclją. 
57% vai. į savaitę. 5 dienų savai
tė. Laikas ir pusė už visą darbą 
virš 40 valandų. Gera pradinė mo
kestis su algos pakėlimu.

MATYKIT MR. McINTYRE •

LINDBERG
Steel Treating Co.

218 N. Laflin St

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Coionnade kambarį. 

EDGEWATF.R BEACH HOTEL 

6340 BherMan Rd.

REIKALINGAS LINOTIPI8TA8 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notlpistas (seceris) greitu laiku. Ge
ra alga Ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tok) darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

0334 8o. Oaklej Avė., Chicago

SARGAS
Dirbti alternate naktimis.

$22.00 j savaitę.
AMERICAN FEATHER PRODUCTS 

3223 S. Shlelds

TOOL IR DIE MAKERS 
100% KARO DARBAI

Puikios darbo salvgos. Dieną arba 
nakti šiftai. Aukščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.

SUNNYSIDE TOOL & DIE WORKS 
2222 N. Cicero Avė.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos išmokti Rivet gaminimo 
amata. Patarimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Defense dirbtuvė. (Vienas 
blokap nuo Garfield "L,” ir C. A. & 
E. R. R.).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25th Avė. & Adams St.. Bellwood, 111.

MERGINŲ

Reikia prie dirbtuvės darbu. 48 
vai. savaitėje. Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Pašaukite
LAFAYETTE 2505, Mr. Feddor.

BINDERY MERGINŲ
Prie nauju, mašinų. Darbas dieną 

ar naktimis. Gera mokestis.

REDSON-RICE CORP.
111 N. Waeker Drlve

MERGINŲ —- MOTERŲ
Reikia prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktĮ šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet. i

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

SKALBYKLOJ PAGELBININKJŲ
Moterų ar merginų: patvrusių ar ne
patyrusiu. Gera mokestis, geras val
gis. pastovūs darbai.

EDGEWATER HOSPITAL
5700 N. A-liland

DIRBTUVĖS 
MERGINŲ IR MOTERŲ

Dirbti dienomis. Gera mokestis ir 
geros darbo sąlygos. Patyrimas 
nereikalinga.
THE MARTIN-SENOUR CO.

2520 Quarry St.
(3 blokai j vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

MERGINOMS — 18 IKI 40
Lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtų išmokti siuvimo darbą rankomis 
ar prie mašinų.

M. RORN & CO.
1060 W. Adams

DIRBTUVES OFISAS
Kreipkitės prie, Bolas W. Palutsts.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

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

STANDARD COIL PRODUCTS 
CO. 2829 N. Pulaski Rd.

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

Shakers
5 dienos į savaitę. 
Geriausia mokestis. 
Matyjcit Mr. King.

BROOKS LAUNDRY
•00 North Blvd. Oak Park, 111. 

Austln 1000 «-r Vilingo 8000

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga. Pastovūs, gera 
mokestis. Atsišaukite antram aukšte.

REDMER SONS CO. •
654 W. Lake St.

REIKIA MOTERŲ prie pečių Ir ran
kovių rankoms skylių, npstuvlnėjlmo 
darbų prie vyrų kotų. Gera mokes
tis, pastovūs darbai. Room 901.

BUOMANICI * DEL RELI.O
10 8. Wells.

MERGINŲ
Lampshado darbininkių prie parėti- 
rjient apdangalų Patyrusių ir nepa<- 
tyrusių.

C A UOLINE Bl’RKF, 8TUDIOS 
3003 Cottage Oeove Avė

VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 J mė
nesi. Atsišaukite J Timekeeper’s ofi
są. ✓

EDGFAVATF.R BEACH HOTEL
5340 Sherldao Rd.

HELP VVANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLL BROS. 1801 K. Mlclilgan

HOTEL TARNAIČIŲ 
IR VALYTOJŲ

Reikia. Dirbti artimoj north sidės 
hotelyje. Alga $75.00. Atsišauki
te prie Housekeeper.

SENECA HOTEL 
200 E. Chestnut

100 - MOTERŲ - 100
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Išmokit dirbtuvės darbus ir būsite 
apmokamos už tai. Geros darbo są
lygos, gera mokestis ir viršlaikis mo
kant laiką ir pusę.

ATSINEŠKIT PRIRODYMUS 
PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS 
Pirmad. perdėm šeštad.

Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet. 
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ.

HURLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė., Cicero, III.

MOTERŲ
t

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
100% Defense Darbai

GENERAL FELT PRODUCTS CO. 
2301 S. Paulina St.

MERGINŲ
MOTERŲ

Vedusių ar Nevedusių.
Prie gazolino išdavimo darbų 

mūsų Service stotyse.
Pilno ar dalinio laiko darbai. 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukit asmeniškai 

Personnel Office, 2nd Floor

SEARS. ROEBUCK 
& CO.

4730 IRVINO PARK

VYRAI IR MOTERYS

SHIPPING CI.ERK PAGELBININ-, 
KAS reikalingas. Tarp 30 ir 40 metų 
senumo. Taipgi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Shipping room. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai, gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstymo, inspektavimo Ir 
pakavimo darbų. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L” ir C. A. & E. R. R.). 
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
25tli Avė. & Adams St.. Bellvvood, III.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis, pastovūs darbai. Dieną ir 
naktį šiftai. Puiki transportacija.

ILLINOIS FELT CO.
2501 W. 48th St.

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ
DARBININKŲ

DIRBTUVĖS DARBAI

100% KARO DARBAI 
PERGALEI 

DU ŠIFTAI
Nuo 8 ryto iki 4:30 popiet, 
Nuo 4:30 popiet iki 1 naktį. 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
Kreipkitės tik asmeniškai į

Webster Chicago 
Corp.

5622 Bloomingdale Avė.

PRANEŠIMAS

REIKALINGAS ŽMOGUS, vienas ar
ba su žmona dėl mažo ūkio netoli 
Chicagos, su valgiu ir butu. šaukite 
"Draugo" redakcija—CANAL 8010.

PARSIDUODA

TIKRAS BARGENAS! Modernlšl 
2 fletų mūro namas parsiduo 
Belsmentaa, karšto vandens šiluji 
garadžius, ąžuolo medžio grind 
Kaina tiktai $6,000. Namas tuščl 
Atsišaukit—3439 W 23rd STREI

PARSIDUODA — Moderniškas 
aukščių mūro namas su atiku. Kt 
tiktai $3,900. $1.000 Įnešti. Atsil 
kitę—1448 8. KEDVALE AVĖ.

Kuo mažiau patogumą, 
tuo mažiau reikalavimą; o 
kuo mažiau žmogus reika
lauja, tuo jis laimingesnis. 
(Julės Verne).
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Lietuvos kataliku vargai
RELIGIJOS PERSEKIOJIMAS

“The Register” ir kai kurie kiti Amerikos katalikų 
laikraščiai įdėjo per Amerikoos Katalikų Veikimo centrą 
— NCWC atėjusią žinią apie griežtą Lietuvos vyskupų 
protestą prieš nacių režimą.

Lietuvos vyskupai įteikė vyriausiam nacių komisarui 
Kaune raštą, kuriame protestuoja prieš religijos per
sekiojimą ir draudimą jaunimą auklėti.

KONFISKUOJA NUOSAVYBĘ

Tame rašte nurodoma, kad naciai sunacionalizavę vi
są Katalikų Bažnyčios nuosavybę. Kaip vyskupai pro
testavę prieš bolševikų režimą, kuris konfiskavo pri
vatinę nuo^vybe,. taip protestuoja ir prieš nacius, ku
rie visai panašiai elgiasi.‘ • • •••'.«..•.* • * \ ' ■ - • •• ' 
UŽSTOJA DEPORTUOJAMUS DARBININKUS

bolševikų šlamštai visai sąmoningai ir jsistematingai 
siekia pažeisti veiklaus, doro kunigo reputaciją, pa
kenkti eiti tas pareigas, kurioms jisai yra įšventintas 
ir paskirtas.

ŠMEIŽIKŲ TIKSLAS

Amerika yra laisvas kraštas. Čia gyvenantieji esame 
tuo laimingi, kad turime pilniausią valdžios apsaugą. 
Ji mus gina kiekvienu atveju. Gina, jei kas mus fiziška 
jėga užpuola, gina, jei kas pasikėsina mūsų vardą ap
juodinti su tikslu pakenkti mūsų vienokioms ar kito
kioms pareigoms. Kun. Prunskis ir daug kitų lietuvių 
veikėjų jau pakankamai turi pagrindo kreiptis į val
džią prašant ginti juos nuo lietuvių bolševikų puolimų. 
KODĖL JIE TAIP DARO?

Mes žinome, kodėl ir viršminėtas kunigas ir daugelis 
kitų yra šmeižiami. Mes stovime, ir tai labai griežtai, 
už laisvą ir demokratišką Ameriką ir už laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos atstatymą. Lietuviškieji bolše
vikai yra visai priešingo nusistatymo — jie iš kailio 
neriasi bedirbdami ne už Ameriką, bet už kitą valsty
bę, ne už Lietuvos nepriklausomybę, bet prieš ją.

Tiesa, tai yra jų nusistatymo dalykas. Jei jie nori 
būti tautos išgamomis, nieks juos nedraudžia tokiais 
būti. Tačiau toks ar kitoks jų nusistatymas neduoda 
teisės šmeižti ir juodinti tuos, kurie neina su jais dirbti, 
tų darbų, kurie veda mūsų tautą į pražūtį.

Latviai darbuojasi

Lietuvos vyskupai labai griežtai pasisako ir prieš 
deportavimą darbininkų, ypač studentų ir jaunų mer
gaičių Vokietijon sunkiems darbams dirbti. Protestuo
jama prieš nacius dar ir dėl to, kad jie uždarė dvasines 
seminarijas ir tuo būdu yra sustabdytas jaunų kunigų Kiek ten laisvės, 
paruošimas. Uždaryta katalikiškoji spauda, likviduotos 
katalikiškos organizacijos. Rašto pabaigoje vyskupai rei
kalauja religijai laisvės Lietuvoje.

Latvijos Pasiuntinybės Vašingtone spaudos biuras 
šiomis dienomis išleido 138 puslapių knygą, pavadintą 
“Latvia — 1939 — 1942”. Knygoj atpasakojama įdomūs 
faktai iš latvių gyvenimo prie bolševikų ir nacių okupa
cijos. , r .

Tuo pačiu lėikif išleista ir kita knyga “The Baltic 
States and The Baltic Sea”. Išleido latviui pasiuntiny
bės spaudos biuras, parašė Latvijos ministras dr. Al- 
fred Bilmanis.

Abi knygos yra vertingos ir platintinos.

lumpai

DRĄSUS ŽYGIS
Iš to protesto rašto galima aiškiai numanyti, kad Lie

tuvos katalikų veikimo laisvė Visai yra pasmaugta. 
Vyskupai dėl to išdrįsta kelti savo balsą, nebijodami, 
kad dėl to asmeniškai gali nukentėti ir tai labai skau- 

, džiai nukentėti. Bet jiems Lietuvos žmonių gerovė ir 
tautos ateitis yra svarbesnis dalykas negu jų pačių 
gyvybė. Kol’vadai yra tokio ryžtingo ir heroiško nusi
statymo, tauta nežus. Netrukus išmuš valanda, kuomet 
okupantai turės trauktis ten, iš kur atėjo, ir Lietuvos 
žmonės vėl gyvens laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

“Amerika” rašo:
“Kokia laisve, nepriklausomybe ir autonomija nau

dojasi Sovietų Sąjungos “autonominės respublikos”, 
Wendell Willkie vykusiai aprašo savo knygoje “One 
World”. Jis vaizdžiai pasakoja, kaip šiaurės Sibire jį 
pasitiko Jakutsko autonominės sovietinės socialisti
nės respublikos liaudies komisarų tarybos pirminin
kas Muratov.

“Muratov, kaip Willkie aiškina, prieš dvejus metus 
buvo atsiųstas iš pietų Rusijos būti Jakutsko respub
likos prezidentu. Pats Muratov pasisakė gaunąs ins
trukcijas iš Maskvos, kaip elgtis Jakutske, o jei ins
trukcijų nepildytų, tai būtų sulikviduotas.

“Na ar ne laisvos, ar ne autonomiškos sovietinės 

“respublikos?”

Ar jie sustos šmeižę ir melavę? .
VĖL PUOLA KUN. PRUNSKĮ

Chicagos komunistų šlamštas ir vėl puola kun. J. 
Prunskį. šiam puolimui davė progą parašyta knygelė — 
“Komunizmas ir revoliucija Amerikoj”.

Šioj knygelėj kun. Prunskis savo nuomonės nereiškia 
nei vienu nei kitu kuriuo klausimu. Jis tik surinko min
tis apie komunizmą iš Amerikos rašytojų ir politikų 
raštų. Tos mintys yra naudinga žinoti kiekvieilam šio 
ar kito krašto piliečiui. Jos nieko bendro neturi nei su 
šiuo karu nei, pagaliau, su Rusija. Jos liečia išimtinai 
komunistų veiklą šiame krašte.

Tačiau šis čikagiškis komunistų šlamštas matė rei
kalo ta proga atnaujinti šmeižtus ir melagystes prieš 
kun. Prunskį. Neduodama knygos kritika, bet puolamas 
jos autorius; nemėginama įtikinti, kad toje knygoje 
išdėstyti dalykai neatitinka teisybei, bet pilama pamaz
gos ant žmogaus, kurio jie taip ^neapkenčia.

SIEKIA PAŽEISTI GERĄ VARDĄ

Kun. J. Prunskis yra atvykęs į Ameriką gerb. prela
to M. Krušo kviečiamas ir jo lėšomis. Jis yra šv. Jurgio 
parap. vikaras. Bet komunistai, lyg to nežinodami, tie
siog nachališku būdu tvirtina, kad būk tai kokia val
stybė jo kelionės lėšas apmokėjusi ir čia jis atvykęs 
Maciams agentauti. * s

Mes esame tikri, kad kun. Prunskis, būdamas geru 
kunigu, einančiu tas pareigas dideliu uolumu ir, be to, 
būdamas ištikimu šiam kraštui ir visoms demokrati
joms, kurios kariauja prieš žiauriąsias diktatūras, ga
lėtų ir turėtų visus jo asmens šmeižikus patraukti teis
mo atsakomybėn. Jis pakankamai turi įrodymų, kad 

* - ■»   " • - ■ >■ —~———— — -

Kur jie stovi?
N. Gadynė sąryšy suxKomintemo likvidavimu rašo:

“Taigi, dar viena “čistka,” naujas pagrabas^ Ko
munistų “internacionalo” jau nėra. Negarbingai gy
venęs jis negarbingai ir mirė—amžiną jam atilsį 
Kremliaus patvoryje.

“Bet kas beliko komunistam, jų tarpe ir lietuviam 
komunistam?

“Komunistai ir jų bendrakeleiviai visą laiką di
džiavosi savuoju “internacionalu”. Tas “internacio
nalas” jiems buvo tikriausioji relikvija, savo rūšies 
Liurdas. Galėjo suklyst visi, jų partijų vadai netgi 
partijos, bet “komintemas’ ’ neklydo. Jo klausyta, jam 
tikėta. y <

“Bet—“kominterno” jau nėra. Kur dabar stovi ir 
ką veiks biednos “kominterno” buriutės? Kas bus, 
kas čia bus—patapas ar sudnoji diena?

“Bus negerovė. Atsiras daug atskalūnų, bus nauja 
bala, kurioje murdysią komunistiški siratukai ir pri
mestinukai. ”

k

Mūsų bendradarbis V. Sirvydas neseniai gynė Lie
tuvą žurnale “Nation” ir pastebėjome, kad gegužės 28 
d. jo1 laiškas buvo įdėtas “Burlington Free Press’ Darbš
tusis V. Sirvydas ir kitiems mūsų rašytojams ir veikė
jams parodo pavyzdį, kaip reikia ginti lietuvių tautos 
teises į laisvę ir nepriklausomybę.

Overseas News Agency praneša, kad santykiai tarp 
lenkų ir čekų vyriausybių užsieny taisosi. Esą vilčių, 
kad centralinės Europos tautų konfederacijos organi
zavimo darbas galėsiąs būti tęsiamas ir toliau.

Lietuviai neužmiršta mi
rusiųjų savo tautiečių.

Tai matome iš gausingos 
žmonių minios, susirinkusios 
praėjusį pirmadienį — kapų 
puošimo dieną į šv. Kazi
miero kapines Chicagoj.

Retai kur kada tiek daug 
lietuvių susirenka vienon vie 
ton, kiek tą dieną šv. Kazi
miero kapinėse.

Gražus paprotys laikyti 
tą dieną gedulo pamaldas už 
mirusiųjų sielas.

Šv. Kazimiero kapinės y- 
, ra tikrai švariai ir gražiai
užlaikomos.

Veik visi paskiri kapai sa
votiškai aptaisyti, gėlėmis 
papuošti.

Kai vasaros metu ten atsi
lankai, jautiesi esąs lyg ne 
kapinėse, bet dideliame gė
lyne.

Tai irgi rodo, kad lietu
viai pagerbia mirusiųjų tau
tiečių atmintį.

•
Pastebėtina, kad ir gra

žių paminklų prie kapų ran
dame. Jų daugybė — tiesiog 
miškas.

Jei tuos paminklus ver
tinti pinigais, dideles pini
gų sumos susidarytų. Tik į- 
epūdį gerokai gadina, kai 
užeini paminklą, ant kurio 
parašai iškalti labai sudar
kyta lietuvių kalba.

Ar nereiktų kapinių direk
cijai patarti paminklų staty
tojams kreiptis į jos rašti
nę ar kur kitur, kad parašų 
kalbą. pataisyti.

Kitas girtinas paprotys — 
kapinių dieną (Decoration 
Day) daryti rinkliavą lietu
vių senelių prieglaudai.

Prie maldų, prie kapų puo
šimo tuo būctu pridedama 
praktiškas, geras darbas, ku
ris yra naudingas ir mirur 
siems pagerbti ir gyviesiems 
— lietuviams seneliams, ku
rie paskutinėmis savo gyve
nimo dienomis dažnai netu
ri kur savo galvos priglaus
ti. . .

Kas perdaug plepa ir gi
riasi, tas paprastai labai 
blogai temoka gyventi ir la
bai mėgsta tingėti.

Po svietu pasidairius Spicpirvirvio Dumkos
Neseniai Amerikos val

džia išleido knygą “The 
Flies of North America”. 
Knygos atspausta net 250,- 
000 kopijų. Kaip paprastai, 
kiekvieną naują knygą visi 
puola kritikuoti. Atsirado 
net tokių kritikų, kurie kri
tikuoja ne knygą, ale val
džią. Girdi, valdžia daugiau 
ir daugiau popieros paima 
savo reikalams, gaz.etos pa
sidarė plonytės, popieros 
stoka, o čia valdžia ima tiek 
popieros ir pašvenčia... blu
soms.

/
Mano delnas rodo, štai, 

ką. Tie kritikai greičiausiai 
nėra turėję blusų. Kai jos 
užpuola, tai nėra juokai. 
Valdžia, matyt, tai gerai ži
no ir dėlto išfigertavo, kad 
karo metu geriau žmogui 
turėti plonesnių gazietų, ne
gu... blusų.

Viena gazieta daneša, kad 
Mrs. Anria Gibson iš B js- 
ton, Mass., užvedė skundą 
ant persiskyrimo už tai, kad 
vyras jai pęr barnį nukando 
galiuką liežuvio

Obuolių žievėje, sakoma, 
randasi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau vitamino, C, 
negu pačiame obuolyje.

Del to daugelis, paėmę 
valgyti obuolį jo žievę nulu
pa ir numeta, kad valgytų 
obuloį, o ne vitaminą C.

Aną dien iš vienos organi
zacijos susirinkimo važiuo
ja penki veikėjai. Sėdėdami 
kalbasi apie vienybę ir t. t. 
Vienas nusiskundžia, kad ka 
talikų visuomenėj stoka vie
nybės, vieningumo. Visą lai
ką tylėjęs vienas jų sako:

— Brolužiai, ką jau kalbė 
ti apie visuomenę, kad ir mū 
sų tarpe nėra vienybės.

— Kaip tai? — paklausė.
— Na gi, žiūrėkit, važiuo 

jam penki ir kiek galvų, tiek 
ir kepurių...

Iš tikro taip ir buvo.

Raudonas gramafonas Či
kagoje sako, tai esanti na
cių propaganda — žinia a- 
pie išmėtymą Lietuvoj (iš 
Sovietijos lėktuvų pieštukų 
ir pypkių, kurios į rankas 
paimtos sprogsta. Tiesa, iš 
kur Sovietai ims pieštukų ir 
pypkių kad, okupuodami Lie 
tuvą, net adatas, siūlus ir 
knypkius iš visų kampų su- 
sikrapštė, nekalbant apie 
moterų “pidžamus”.

Balšavikas Prūseika sako 
Stalinas niekad blogai apie 
Ameriką nekalbėjęs, o pir
mą gegužės kalboje net pa
gyręs. Tiėsa, nekalbėjo. Apie 
Ameriką blogai kalbėjo tik 
Prūseika, pareiškęs kad A- 
merikos pagalba Sovietijai 
tik “mikroskopiška”. Perei
tam kare, atsimename Prū
seika už Ameriką net ka
riauti atsisakė.

Jau ir nepaslankus slonius 
pasijudino: lietuvių patrio
tinės spaudos įkaitinti, mū
sų balšavikai nutarė liautis 
dziegoriukus kalėdoję ir to 
vieton nupirkti tris ambu- 
lansus Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Pagiriame už 
progresą!

Hitleris peizodavęs kam
barių sienas, o mūsų baiša- 
vikai peizoja Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Pagal Jurgio 
ir kepurė, arba toks tokį pa
žino ir ant alaus pavadino, 
bet kaip vienas taip kiti ge
rai net savo darbo nemoka.

Balšavikų plunksnagrau
žiai apie mirusį poetą Julių 
Baniulį rašė: “Į amžiaus ga
lą Baniulis pasidarė misti
kas, netikįs žmonijos pajė
goms.” Klystate, broliai! Į 
savo amžiaus galą Baniulis 
suprato, kad žmonijos pajė
gos ne vien materialės, bet 
ir dvasinės, ir kad dvasinės 
amžinesnės, patva r e s n ė s. 
“Žmogus ne viena duona gy
vena”.

ANGLIJOJE ANDREW8 VARDU PAVADINTAS AERODROMAS

“Drausas" Acme jihoto

Amerikos pastatytas aerodromas Anglijoje pavadintas gen. Frank M. Andrevvs var
du. Andrews buvo U. S. vadas Europos frontui; jie žuvo Islandijoje lėktuvo katastrofoj.
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Alaska ir karas
Iki šio karo, kaip mūs vai- kuri juos pastūmėjo prie už 

^žia, taip ir piliečiai mažai puolimo Amerikos. Bet prieš
kreipė dėmesio į Alaską ir tai jie darė prisirengimus: 
jos reikalus. Tiesa, pastarais siuntė šnipus ištirti Alaskos
laikais Alaską kasmet ap
lankydavo apie 35,000 žmo
nių. Gyventojų skaičius, žiū-

vandenis ir Aleutian salas. 
Per daugelį metų tų salų 
gyventojai jautė japonų žy-

rint šalies didumo, labai ma- gius. Dar toli prieš karą a- 
žas. Ir labai pamažu auga. ] laskiečiai girdėdavo praneši- 
Aukso atradimo laikuose mus iš Tokyo radio apie slan

5 turtingi pramonininkai sku
bėjo į Alaską. Daugelis jų 
atsivežė net ir savo darbi
ninkus. Iki jie galėjo apsčiai 
rasti aukso, jų dirbtuvės vei
kė. Išgrobus tą brangųjį) že
mės turtą, daugelis vėl pa
liko Alaską ir iškraustė dar-

* bininkus. Alaska bet gi, kaip 
pirmiau, taip ir dabar yra 
reikšminga tuomi, kad ji su 
Aleutian salomis padaro kaip 
ir tiltą iš Amerikos į Aziją.

Kaip žinome, gruodžio 7 
d., 1941 m., japonai užpuolė 
Pearl Harbor. Klastingas už
puolimas trenkė į valdžios 
ir gyventojų nervus, kaip 
perkūnas iš giedro dangaus. 
Po šio įvykio iš Tokyo ra
dio buvo skelbiama melas, 
kad sykiu ir Alaska nuken
tėjo, kad Duch uostas ir Ko- 
diak paskendę liepsnose, o 

y Sitka okupuota.. Be to, me
tant bombas ant Fairbanks, 
žuvo 3,000 gyventojų. Alas
kos gyventojai, jos kariuo
menė, pajutę gresiantį pavo 
jų, skubotai ėmėsi apsigyni
mo priemonių. Generolo Si-1 
mon Bolivar Buckner įsaky-

^mas šaudyti iš tvirtovės Ri- 
chardson buvo ženklas ka
riuomenei imtis ginklo. Aki
mirksnyje visos kariuomenės 
dalys buvo pilnai paruoštos 
žygiams.

Pažvelgę į žemėlapį mes 
matom, kad tolimiausia A- 
merikos sala, Aletutian sa

lyne, yra Attu. ŠI sala ran
dasi tik 720 mylių nuo Ja
ponijos bazės Paramushiro 
ir 600 mylių nuo rusų bazės 
Petropavlovsk. Taigi šiame 
tolimųjų rytų vandenyne su
siduria trys galingos pašau

kiojimą japonų submarinų 
Ameiikos vandenyse. Rude
nyje 1939 m. žvejai užtiko 
japonų povandeninę valtį 
prie Annette salos. Prieš už
puolant ant Pearl Uosto ru
sai lakūnai iš Sibiro į Seattle 
pranešė matę submarinus 
Hawaii salų apylinkėse. Per 
ilgus laikus japonų žvejai 
atplaukdavo į Alaskos pa
krantes neva žvejoti. Bet tai 
nebuvo tas. Jie vyko čia šni
pinėti. 1932 m. prisidengę 
žvejyba jie buvo atsidūrę 
net visai arti Amerikos kran 
tų ir savo laivais plaukiojo1 8įa

PIRMOSIOS AUKOS Iš ATTU

Pirmieji sužeisti amerikiečiai kareiviai atvyko į Ameriką iš Attu sal©3 gydytis North- 
west armijos ligoninėje. Jie šypsosi, kai buvo pranešta, jog amerikiečiai Attu saloje lai
mėjo kovą. ,

Opa pratęsė laiką mėlynų ženklų G-H-J
Mėlyni ženkleliai G—H— navimo reikalams. Kitas 

J War Ration Book No. 2, svarbus praneš.mas yra, 
bus geri iki birželio 7 d. iš- kad ženklelį No. 18 War Ra- 
sibaigimo laikas buvo gegu- tlon Book One galima var
žės 31 d., bet OPA pratęsė, toti nuo birželio 16 d., vie- 
kad sulaikyti didelį jpirki- nai porai batų.
m, krautuvėse. Tuomi pačm Vaj„s r-,krutujti sludent 
laiku kiti trys setai ženkle- siaUgeg 
lių kenuotam maistui — E—
L—M bus geri nuo gegužės OWI įspėja, kad jeigu ne- 
24 d. iki birželio 7 d. įsirašys 65,000 studenčių

OPA prašo šeimininkių slaugių į kursus šiais me- 
nelaikyti ženklelių per ilgai, tais, Amerikos civilių ęvei- 
nes jų punktų vertė nebus kata gali atsidurti pavoju- 
pakeista. Nuo gegužės 24 d. je. Kuri įstos į šį darbą, at- 
iki birželio 7 d. šeimininkė Ūks vieną svarbiausių karo 
turi gana laiko nusipirkti, darbų.- Ji atleis kitą, kuri 
kas jai reikalinga. j jau prisirengusi tarnauti

| OPA praneša, kad šeimi-!prie miisų «'nkluot«
ir padės prižiūrėti civilių 
sveikatą namie. Tuo pačiu 
laiku ji prisirengs karjerai 
su puikia ateitimi po karo.

Toms, kurios norėtų įsto
ti į kursus, bet neturi pini
gų, yra parūpintos stipendi-

kuo greičiausia. Sužinokite, 
kokios anglies galite gauti 
ir kada galės pristatyti.

3. Peržiūrėkite visą šildo
mą aparatą. Labai sunku

So. Boston, Mass. — Geg. gauti naujų dalių, taigi pe- 
18 d., prie darbo, geležinėje, i čius, ar tai aliejaus, ar ang-

Kokių inofrmacijų vyrai tarnyboje nori savo 
laiškuose ,

Maistas ir laiškai labiau- kome gyvi. Ir mes norėjom^domaT “ind^itir“ apo ilies tol būiTgeVaT’^žitot IjOS “ p”Ta4;ų ir visuome- 
1 T,oio,v« vvsn^oiaa . . . • ir b f nes fondų informacijų

rašykite Student Nurses, 
Box 88, New York City.

Žuvo lietuvis

nuo Meksikos iki Alaskos’ ,v SUi^a iŠ‘ I mirtinai sužeistas Ir mirė. tas.
nuo Meksikos iki Alaskos. pulkuose. Daugelį atsitiki- girstame, kad paštas atėjo. !p į§ Radviiiškio Darani i-

- i------ Taip nekantriai laukiame ' Ja . P oJPrIruoškit« namus
a p neKaniriai laukiame, J0S Amerikoje pragyveno 32Įsidrąsinę jie buvo perplau

kę net Bering jūrą ir atsi
dūrę prie pat Bristai užla
jos. Japonai šiuose Ameri
kos vandenyse ant tiek jpi- 
drąsino, kad tos vietos žve
jai pasiryžo juos išvyti.

1937 m. Valstybės Depar
tamentas pasiuntė Japonijai 
protestą. Po to, japonai už
tikrino, kad daugiau nebelys 
į Bristol vandenis. Nuo to 
laiko nors, tiesa, nelandžio- 
jo, bet nesiliovė šnipinėję ir 
tyrę salas. Prieš pusmetį iki 
šio karo laivo Clevedon ka
pitonas E. Jackson, sutiko 
japonų laivyną iš 8 laivų Be
ring jūroje, netoli nuo Nu- 
nivak salos. Tą patį japonų 
laivyną matė ir Alaskos žve
jai netoli Dutch uosto, kur 
ėjo statyba laivų bazei.

Salos St. Lawrence gyven
tojai eskimosai liudijo, kad 
ir ant jų salos pasirodydavo 
japonai. Jų šnipai veikė ne 
vien Amerikos vandenyne, 
Alaskoj ir Aleutian salose, 
bet visur. Karą paskelbus

mų kareivis, jūreivis ir ma- 
rynas pirmiau skaito laiš
kus, negu valgo. šų”.

Vyrai 'ginkluotose jėgose Jūrininkas sako: 
labiausiai nori gauti laiškus j “Kada tankelis sustoja 
iš namų, kurie praneša kaip prie mūsų pripilti aliejaus, 
jų šeimos gyvena, žinias jis atvežė ir 3 mėnesių paš- 
apie draugus, ypač jei jie 1 tą. Mūsų kapitonas paliuo-
tarnyboje; tol au žinios apie 
įvykius ir t. t.

Blogos žinios iš namų ga
li susilpninti kareivių mora
lę. Laiškai su skundais; laiš
kai, kurie praneša, kad žmo
nės namie turi apsieiti be 
jiems “reikalingų” daiktų; 
laiškai, kurie -Atpasakoja 
šeimynų bėdas, sklaido ka
reivio mintis, kada jam rei
kia saugoti sava gyvybė.

Kareiviai nemėgsta “fan 
letters”, parašytų nepažįsta
mų, kur.e yra nariai taip

kol jie vokus išima iš mai- metu Paliko žnwną Aleną
(Valančiūtę), tris sūnus, dūk 
terį ir du broliu.
25,000 bandažų

Moterų - merginų karei
viams remti sk'yriau susirin
kime raštininkė Zaletskienė 
ir kasos globėja Karčiaus
kienė išdavė finansinį rapor
tą. Skyrius jau išleidęs $500 
karo labdarybėms. Paruošė 
25,000 bandažų sužeistiems 
kareiviams, per Raudonąjį 
Kryžių. Rengia pramogą bir
želio 5 d. Emery Hali, 1436 
Dorchester Avė. Perkėlė sa
vo susirinkimus į tretį ket
virtadienį. X.

savo mus nuo darbų tą po
pietį, išskyrus tuos, kurie 
dežiūravo. Ir mes visi skai- 
tėm ir atsakėm laiškus.”

Ar žinai, kad
— “Darbininkas” pasiry

žo išleisti didelį, daugiau 400 
pusi turintį, vysk. Bučio vei 
kalą apie nuostabiuosius šių 
dienų įvykius Liurde. Knyga Į 
bus gausiai iliustruota. Kaip 
žinome, vysk. Būčys buvo 
pats nuvykęs į Liurdą, tenai

maldaknygei, kurią spaudai 
paruošė kun. P. Juras. Tai 

vadinamų "”Write a Fightek^rind\nJai..tyrinėj°. nePa* bus viena iš Pjlniau8iU mal
Club”. Laiškai herojų ger
bėjų, asmenų, kurie gauna 
jų vardus nuo draugo, ma
žai ką jam reiškia. Taip pa
tyrė nesenai vestas tyrinė
jimas tarnyboj, namie ir už-

lio valstybės: Amerika, Ja- rasta 263 japonų nuolatinių i jūryje. Tyrinėjamą atliko 
ponija ir Rusija. Laiminga gyventojų ir 776 darbininkų , Office of War Information. 
Amerika turėdama Aleutian žuvies apdirbimo dirbtuvėse,
salyną savo žinioje. Karo ži-

** novai tvirtina, kaa turint to
se salose gerus įrengimus 
ne tik yra galimybė atmuš
ti priešo puolimus, bet jos 
teikia ir gerą progą priešą 
pulti. Japonai žino, kad jierųs 
didelis pavojus gręsia iš A- 
laskos. Japonijos sostinė To
kyo, amunicijos dirbtuvės O- 
saka, Yokohama, laivų dirb- 

» tuvės ir laivų bazės Sasebo, 
Kure ir Yokosuka randasi 
kaimynystėje Kurile salų ir 
iš čia gali būti lengvai pa
siekiamos ir daužomos. Jiė 
gerai supranta, kad jei pa
sisektų užimti Hawaii sa
las, tai ir tada dar jie toli 
būtų nuo U. S. — 2,400 my- 

k liy
Gi jeigu jie galėtų užimti

kurie kasmet atvykdavo 
į “darbo ieškoti”. Kaip tik 
karas prasidėjo, visi buvo 
suimti ir išvežti iš Alaskos.

prastus išgijimus, sueidamas daknygių, kokia tik Ameri- 
I į ryšį su tuos įvykius stebė- koje yra, išėjusi. Jos kalbą 
įjusiais gydytojais. Lietuvoje žiūrėjo, lygino net trejetas 
į to veikalo buvo išėjusios net lietuviškųjų laikraščių redak 
dvi laidos. Vysk. Bučio su- torių. Be to, joje atlaidai 
tikimas išleisti naują laidą patikrinti ir pataisyti pagal 
jau gautas, atsiklausus jo naująjį Vatikano rinkinį, 
telegrama. į šiuo atžvilgiu ta maldakny-

— Jau baigiamos sustaty- gė bus tokia pirma Ameri- 
ti raidės naujai leidžiamai koje.

ateinančiai žiemai

Ateinanti ž ema bus viena 
iš kritiškiausių milionams 
civilių, jeigu jie nepasiruoš 
šaltam orui. Taip OWI įspė
ja.

1. Įdėti įtaisymus, kurie 
neįleistų šalčio ir tokiu bū
du sutaupys kuro. Svarbiau
sia yra insuliac’ja. Duris ir 
langus reikia apdėti weather 
stripping ir uždėti antras

OWI.

Prancūzų vadai
ALGIERS, Algerlja, birž. 

1.—Prancūzų gen. de Gaulle 
baigė čia pasitarimus su gen. 
Giraud. Viskas gražiai bai
gėsi.

Sudaryta iš 7 prancūzų 
komisija, kuri valdys pran
cūzų Afriką prezidentaujant 

duris, o į langus įdėti “storm i gen. de Gaulle ir gen. Gi-
windows”.

2. Apsirūpinkite anglimis
ninkės gali dabar vartoti

raud.
Prancūzų šiaurinė Afrika 

bus glaudžiai susijusi su są-
ženklelius 15 ir 16 War Ra- jungininkais ir bendrai veiks 
tion Book No. 1 cukrui ke- už Prancūzijos išlaisvinimą.

Afyda Lietuviams!}

Komentuodamas apie laiš
kus iš namų, kaip moralę 
palaikančių mūsų kareiviuo
se, maj. generolas Lewis H.
Brereton, vyriausias genero-

Pas daugelį rasta įvairių ,ag Amerikos jSgų 
nuotraukų ir žemėlapių ir . ...
taip gerai padarytų, kad pa- ’ laijkai
našus darbas eiliniam dar- 8varbesni 
bininkui neįmanomas. Kiek- Kovoją vyrai 
vienas' Alaskos gyventojas frontuose _ t 
tvirtina kad japonai per .i- u moralės
gus laikus šnipinėjo Japo- neturi duoto.
nijos naudai Alaskoje ir jos .
vandenyse. Taip tai japonai J 
per daug metų ruošėsi prie 
šio karo.

Tai šitaip japonai per 
daug metų rengėsi prie šio 
karo. Taip jie darė ir seniau.
Prieš rusų-japonų karą pas
tarieji tik tada darė puoli
mą, kada viskas buvo ištir-

DAPCUTI^
atrodo

visuose 
sakė, kad

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAĖ. 11, 1933 M.

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Jewelry, laikrodėlių, 

Daimontų, Akinių ir taipgi Rekordų.
Milžiniškas 150 tūkstančių dolerių vertės stakas pa

sirinkimui. Už cash Ir lengvais išmokėjimais.

Jums apsimokės atvažiuoti pas Budriką nors jūs 
gyvenate ir už 200 mylių. Kainos žemos. Krautuvė 
randasi nuosavame baltame name, 3241 South Halsted 
Street. Telefonas CALumet 7237.

IflSEPH F. BIMK, Incorporated
. FURNITURE KRAUTUVE 

3241 S. Halsted St Tel. Calumet 7237
Krautuvė atdara Ir Sekmadieniais nuo 10:00 vai. 

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

pietrytinę Alaską, tada jie ta ir sužinota. Per daug me- 
atsirastų mūsų pašonėj, tik tų, caro laikais, tūkstančiai
už kokių 570 mylių.

Apie japonų šnipas

Dabartinis karas neužsi
degė netikėtai, kaip kai ku
rie galvoja. Prie šio karo 
japonai rengėsi per keletą 
desėtkų metų. Apsvaiginti 
karų laimėjimais su Rusija 
ir Kinija, jie įgijo drąsos,

japonų keliavo po Rusiją kai 
po pirkliai ir agentai. Gelž- 
keliu važiuojant dažnai bu
vo galima matyti, tuos japo
nų šnipus. Jie vilkdavo su 
savimi naštą šilko tuomi pa
slėpdavo savo tikrąjį tikslą. 
Bet prieš pat karą visi tie 
šilko agentai skubiai išdū
mė iš Rusijos. Japonai pa-

Kareivis Afrikoje pareiš 
kė: “Visi mūsų pulko 
buvo labai nusiminę. ’ Pasi
rodė paštas ir sekamą die
ną įvyko mūsų antra 
kova. Laiškai padarė daug 
įtakos toje kovoje. Kiekvie
no kareivio ūpas buvo ge
ras. Jie turėjo žinių iš na
mų.”

Marynas pridėjo:
“Po kovų mes nenorėjom 

galvoti apie nieką, išskyrus, 
kad buvome laimngi ir išli-

SEKMADIENIAIS — nuo 1

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas: x
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlll 2242

(Jžlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER A1OS KARES LAIKĄ!
arome RAKANDAMS gerusMes 

APD!
vų med 

APKAINA

ENGALUS Iš neblunkančių spal- 
žiagos ir teikiame jums 
lvimą vi-------fee—VISIŠKAI DYKAI!

našiai veikia su visomis val
stybėmis, kurias mano už
pulti. Pirma ištiria šalį, pas
kiau laukia progos ją už
pulti.

•PAVASARIO VALYMO' LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
ranką, Draperies, Grindų Paklojlmns.
Drapes dirbam pagal orderi Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: V’AKDS 4778

ŽymflH Radio Programai leidžiami Bndriko Krautnvta
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tų valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenk) vakare, 7-tą valandą.
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I AM AN AMERICAN
By Gregory T. Dillon,

Chicago Herald-American Staff. 
'‘Thank God, I’m An American!” 
Justice, Tolerance and Truth,
Freedom and the rights of man 
Opportunity for Youth —
Strongly the winds cxf freedom blow 
Over cu-r land which holds būt place 
For freemen who brave any foe —
Men who have spiung from every race.\

, Home of the homelesa; U. S. A.
Where refuge to oppressed began 
Together now, we humbly pray: 
“Thank God. I’m An American.” 
Driven forth from his place of birth 
Comes here to find eąuality,
Youngest of nations on God’s earth, 
Haven of hope for refugee

Today the flags of freedom fly, 
Throughout this land of Liberty; 
They flaunt their banners to the sky 
As millions pledge their loyalty 
To just one nation and one flag 
Flying proudly in the van 
Wherever fighting Yankees brag: 
“Thank God, I’m An American”.

•r v i c* j

Lin’t
_ _ - ŪSO Photo S«nri<

RIVERSIDE, CALIP.—To the tune of “The Old Wood Mare Ain’t, 
iVhat She Used To Be” Major Elynor Clark of the Girl’s Service club 
»f the ŪSO club here takes Corporal Technician Arthur C. Eckhardt 
for a ride. The occasion was a Western Ranch Party, with cowboyl 
fodelera, cowgirl», ropera andall the ranch trimminga. What, po spurs L

CHICAGOJE
Grįžo patenkinti ir 
dvasioje stiprūs

Marąuette Park. — Šv. 
Vardo draugijos nariai grį
žo iš rekolekcijų pirmadie
nį, gegužės 31 d. Rekolekci
joms buvo išvykę į Tėvų 
Pranciškonų vie n u o 1 y n ą, 
Mayslake, Hinsdale, III. Eks
kursijoj dalyvavo: komisijos 
pirm. F. Petrutis, J. P. Phil- 
lips, S. Cibulskis, A. C. Yer- 
kes, K. Laurinavičius, • F. 
Waišnoras, J. Lenkart, A. 
Zink, adv. J. J. Grish ir ei- 
cerietis Ant. P. Zickus. Iš
vykę penktadienio vakare, 
praleido 60 valandų medita
cijai, maldoms ir dvasiniam 

______________________________________ pastiprinimui.
the U. S. Army. It is also to* the Polish-Soviet border of' Mayslake yra graži vieta, 
be published by private sub- August, 1939”. . į Namas buvęs milionieriaus
scription, and $300 have been If this is so, it would leave į Peabody su dideliu plotu že- 
already collected. It is due j the Lithuanian capital city i mės ir gražus ežeras, čio- 
to appear w-i t h i n three Vilnius in Poland. However, nai randasi maža koplytėlė

IR APYLINKĖSE
Žemaičių klubas 
įteikė $58.00 
Raud. Kryžiui

Padėka

A LITHUANIAN SEES
TWO BOOKS

The Catholic weekly Ame
rika of Brooklyn, N. Y. an- 
nounced the forthcoming pu- 
blication of a book in En- 
glish about Lithuania and 
the political aspirations of 
the Lithuanian peopie. It 
will be published under the 
auspices of a very active 
and energetic Council of 
Nėw York Lithuanians, he- 
aded by Father N. Pakalnis. 
The work will a group ef- 
fort of many Lithuanian 
writers under the general 
editorship of Prof. Pakštas, 
Director of the Lithuanian 
Cultural Institute. Among

months.
A

The Lithuanians are not 
as energetic as some other 
nationalities in putting their 
case before the Anglo-Saxon 
world. The Journal of Mo- 
dern History (March, 1943), 
for instance, liste 8 books 
about Polish affairs in En-

hority of Lithuania’s econo- 
mic life), A. Vaičiulaitis (a 
noted Lithuanian novelist, 
now in the U. S. Army), K.
Baltramaitis (authority on 
articles and books a b o u t 
Lithuania in English) Prof. Lithuania. This one is by

the Lithuanians kopė the 
Polish leaders will see that 
Russia of July 30, 1941. 
the injustice done by Ge
neral Zeligowiski in 1920 will 
be rectified by General Si
korski.

su Porcinkulio paveikslu, ku 
ris yra padarytas iš mažų 
akmenėlių. Kiek teko patir
ti, koplytėlė kainavo $60,- 
000.00.

Visi dalyviai džiaugiasi 
aplankę Mayslake ir atlikę 
rekolekcijas. J. J. Grish

Klūhas savo surengtam va 
kare dėjo pastangų sukelti 
pinigų Raud. Kryžiaus rei
kalams. Vakaras buvo sėk
mingas. $58.00 Mrs. A. Ja- 
cobs ir Mrs. Raila per Da
riaus-Girėno R. K. vienetą 
pridavė centrui.

Žemaičių klubas pasižymi 
savo parengimais ir gausio
mis aukomis labdarybės rei
kalams ir kitiems patrijotiš- 
kiems tikslams.

Kadangi žemaičiai tokie e- 
nergingi, patriotai ir suma
nūs darbuotojai, turiu, gar
bės kviesti visas žemaites 
atsilankyti ir prisidėti prie 
Dariaus-Girėno R. K. viene
to, taipgi megzti kiekvieną 
antradienį. Dabar pradeda
ma 10 vai. ryto ir tęsias iki 
10 vai. vakaro. Galima pa
sirinkti patogus laikas ir at
vykti į Dariaus-Girėno sve
tainę, 4415 So. Western Avė.

Dariaus-Girėno Aux. R. K.
vienetao

Labai gerai pavyko žemai 
čių Kultūros klubo “bunco” 
ir “card party”, nes komisi
ja gerai darbavosi ir iš anks
to daug tikietų išpardavė, 
be to, surinkta daug brangių 
dovanų žaidėjams.

Kadangi tą dieną buvo 
gana daug parengimų, tad 
mes neturėjom daug publi
kos, bet kurie buvo atsilan
kę, visi buvo.

Pusė pelno buvo skiriama 
Raudonajam Kryžiui. Pelno 
liko $107.50. Raud. Kryžiui 
priduota $58.00, o $49.50 pa
likta klubo reikalams.

Ačiū komisijai už gražų 
pasidarbavimą, taipgi vi
siems vakaro dalyviams už 
parėmimą. žemaitė

SKELBKITES “DRAUGE’

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

>

glish and only one about i Oddifies of Other
J. Žilevičius (authority on 
Lithuanian musical history), 
M. Dobužinskis (authority 
on Lithuanian art, now chief 
deoorator for the Metropo
litan Opera Company), J. 
Januškis (former member of 
Lithuania’s parliament), Col. 
A. Valušis and Col. K. Gri
nius (both authorities on 
military and national histo
ry of Lithuania). The book

the contributors are listed: (įs being published by private 
Prof. Pakštas, Prof. Senn (a 
noted philologist), U. Kace-

A. Simutis entitled “The E- 
conomic Reconstruction of 
Lithuania” of which the fol- 
lowing review is given by 
Eldon R. Burke.

IŲON’T GIVE UP THE 
SHIP!

The Newsweek (March 
29) is prematurely pesimis- 
tic about the possibilities of 
Lithuania’s freedom. It says: 
“Later developments have

Lands

subscription and will appear oau3ed A|Ued officia]s v[r_ 
sometime before J.uly lst.

nelenfcogen (an authority on 
the Lithuanian folksongs, 
the Dainos), attorney K. R. 
Jurgėla (authority on early 
Lithuanians in the United

Some $600 have already been 
subscribed.

TIMELESS LITHUANIA

The Free Lithuania Asso-
States), V. Sirvydas (aut- ciation (whose headąuarters 
hority on Lithuanian immi- are in Cleveland) is publish- 
gration to the United Sta-iing “Timeless Lithuania”, 
tęs), V. Abraitis (Doctor of the work of the United Sta- 
Law), prof. J. Robinzonį tęs Minister to Lithuania, 
(authority on the Jews ofįMr. Owen J. C. Norem who 
Lithuania), A. Simutis (aut-į at present is a Chaplain in

tually to give up hope that 
Moscow can be persuaded to 
restore the Baltic States and 
those parts of Poland and 
Rumania that were incorpo- 
rated into the Soviet”.

Well, the Lithuanians were 
alw;a,ys noted for their tena- 
city. The Big Bear for 40 
years (1864-1904) deni e d 
them the right to print even 
innocent prayer books in the 
Lithuanian language. Were

...Palanga, a LITHUANI- 
AN coast resort seven hund- 
red years old, which had a 
tourist population twice the 
number of its own inhabit- 
ants, has one of the safest 
sandy beaches of the Bialtic. 
One can wade out 90 feet 
on the sandy ocean fleor be
fore the sea reaches the 
knees. It has been a para- 
dise for chilren’s play.

...When there was štili a 
POLAND, the Poles used 
their plentiful potatoes to 
make automobile tires.

...Most popular hotel 
the always popular Italian 
resort of Amalfiis is an old 
monastery. The a n c i e n t 
monks’ cells are now beauti- 
fully furnished and are a- 
vailable only when booked 
weeks in advance.

...Visitors to France try

Waste Fat Turnover

T®ny Evera, acetylene burner at Consolidated 8hlpyarda, Morris 
Heights, N. V., collects fat from lathe operator, Gephard Wagner. “And 
my wlfe turns over all her kltchen greaee to the meat dealer as 
•©on ss shs collects s canful," says Wagner. “Evsry drop counta to 
make glycerlns for gunpovvder.V_______  __ ----------------- ------------------ ,

Pagerbė dešimt
mečio proga

Vargšas, kuris neapkenčia 
turtingųjų, tiek pat nupuo
lęs, kaip ir tie turtingieji 
(Tolstojus).

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pilone YARDS 6054

Stelai Meškienei, 6402 S. 
Wiashtenaw Avė., dešimties 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, jos draugė H. 
Kulikauskienė — bridgepor- 
tietė, surengė “surprise par
ty”. Susirinko gražuš būre
lis draugių ir draugų, taip 
pat darbininkės bei darbi
ninkai iš Spiegels dirbtuvės 
ofiso, mat ten Meškienė dir
ba. Susilaukė sveikinimų ir 
dovanų. Džiaugėsi gavus 
sveikinimus ir dovaną nuo 
savo vyro advokato B. Meš
kio, kuris tarnauja ir uži-

at ma žymią vietą Dėdės Šamo 
kariuomenėje ir šiuo metu, 
randasi kur nors Alaskoje. 
Taip pat sveikino ją brolis 
dr. V. Butkus iš kariuome
nės tik iš nežinomos vietos.

S. Meškienė dėkinga vi
soms ir visiems, ypač H. Ku
likauskienei už parodytą gra 
žią širdį, kuri niekuomet ne
bus pamiršta. E. S.

OF 1942 STATE

the Lithuanians discouraged | i»t to misa the cathedral at 
and meekly turned Russian? Beauvais. It is only a choir.

JTATI ANO ŪMAI TAUTKUI COMMiTTH 
HUNO© CHAMUI Of roMU—ra

$41,295,072.00, or 15c out of every $1.00 of revenue received by the State 
of Illinois during the flscal year 1942, was not needed for governmental 
operations and was addcd to State surplus. In the future, a part of such 
excess collections will be returned to the peopie in the form of lower 
local taxes if House Bills 274 and 275 are passed by the Illinois General 
Ąssembly. These bills, spongored by the Illinois Chamber of Commerce 
and introduced by Representatives Franklin U. Stransky (R) of Savanna 
and Henry J. White (D) of Somonauk, are now in the House Revenue 
Committee.

They printed books else- 
where and smuggled them 
in by the hundred thousand. 
Then the government of the 
almighty Tsars decided to 
give up.

THE POLISH ANSWER

As for the Poles, their 
1 e a d e r, General Sikorski, 
says in the Collier’s (April 
3): “The partition of Po
land between Germany and 
Russia, before the Nazi in- 
vasion of the Sbviet, has 
been nullified by the new 
treaty between Poland and 
consider that this restores

LONDONAS. — Dingo iš 
Lisabonos į čia skridęs kelei
vinis lėktuvas su 13 asmenų. 
Tarp jų buvo ir aktorius Les 
lie Howard.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurtos garsinasi “Drauge“.

for the ręst of the church 
was never built, būt this 
choir is the highest of all 
choirs, rising 223 feet and 
has lasted 7 centuries as a 
wonder of Gothic architec- 
ture.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

COUGHS
Dm© T© C«(dt ©r Br©achl«l Irrttatioa

Here't oood newt for the peopie of the U. 8. A 
Canade’i greateet oough medkine it now being 
mede and eold right horo, and if you have any 
doubt about what to take thia wkiter for the com- 
mon cough or bronchial ėritation got a bottle of 
Buckley’a CANADIOL Miature. You won't be diaap- 
pointeo if a different from anythino elae you ever 
ueed - one little aip and you got inetant ection. Only 
45c all druggiata. Satiefaction or money back.

H U S D Yra Gerl*nf»lag Laika© Pirkti Pirmo© ROftlea 
Namų Materijolą Už Dar žemom!© Kainom!©!

Atvykite | mfiną jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukStą rflftf LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, vlfiką, skiepą ir lietą. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kanlink pertaisymo namą.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI t

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Ritami© dienom!© — nuo 7 valando© ryto Iki 5:80 valandos popiet

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk. paduokite Roose- 
velt Furnitnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kalr 
NAUJĄ aavo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin-1 
kimas visokią 
spalvą apdan> 
galą.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Uit MEST ROOSEVELT ROAD
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ARD XXIV seimo 

protokolas

kun. dr. Rėklaitis iš Kenv- rienė su $6.00; I 
sha. nė su $5.00; kui

Rytinė sesija uždaryta kas, laivyno ka] 
12:15 popiet. Maldą sukalbė- $5.00 prisiuntė p< 
jo kun. B. Urba. tinėlę; E. Kodien
Popietinė sesija Į Giržaičių šeima a

2 vai. popiet seimo vedė- bulskis ir šeima 
ja A. Nausėdienė atidarė ant N. JanČienė su 
rąją sesiją. Maldą atkalbėjo Norvainienė su $? 
kun. B. Urba. kutis iš Gary, Ind
Sveikinimai ir aukos kUn. J. S. Martii

Į gausingą seimą nuošir- ,prof. A. Pocius si 
džiai prabilo vienuolyno ge- ir P. Mažonių šei 
neralė viršininkė motina M. Mr. ir Mrs. J. S 
Juozapa. Pasveikinusi nuo su $10.00; Dargi 
savęs ir visų seselių, pade- $5.00; P. ir A. J 
kojusi ,už visų metų aukas
ir prietelingas šifdis, atpa- 
šakojo seimo dalyviams tik- CHAnTAC 
r,ai vargingą gyvenimą sese- JlvKInJ 
lių Argentinoje ir kaip rei-
kalinga joms yra pagalba. LAIMĖJO OEM 
Toliau seimą sveikino kun. Bridgeport. — 
J. Dambrauskas, MIC.; kun. šįmet laimėjo < 
Ig. Albavičius su $10.00; L. Bcnvling Leagūe 
Šimutis; A. Nausėdienė su pifm3 vietą K oi 
$5.00; V. Galnaitė su $5.00; čių lygoj. Tymą j 
J. Čepulienė; B. Juzelėnienė Agnės Sumanski, 
iš 5 skyr.' su $25.00; M. Vfcr-I dis> Sophie Sleb< 
kalienė iš 8 skyr. su $50.00; į Watkins. Visos Ii 
Ap. Zarankienė iš Chicago Laidotuvių dii 
Heights su $25.00; jos dūk- Stanley Mažeika, 
tė, Helen Mandella iš Chica- vo” jų tymą ir 
go Heights šu $25.00; Ona.some gražias bli 
Daukšienė iš Chicago Hgtsl
su $5.00; jos sūnus Rupert! . ^er J1 
Leliūgas su $5.00; Mar. Da • | 1
manskienė iš Chicago Hgts., ^ei 05
su $5.00; J. Motekaitis su Savo P°
$5.00; A. Pukelienė su $5.00; ,l“SytU J°S van^ 
J. Dimša nuo Labui. feą-goši’IJ1 f''*• j.?,' 'J?" 
centfo; N. Druktenis nuoĮ
Marijonų apskr.; E. Prosevi- ni®’, ktt,le skc 1 

čiūtė nuo Alumniečių d r-jos; ’
j K. Sriubienė nuo Moterų Są- 
gos apskr.; B. Strodomskie- Remkite visus 

! nė su $10.00; Šimonavičių nis, kurie skelb

su $5.00; A. Ja.ukšienė su 
$5.00; S. ir B. Naujokų šei
ma su $5.00; J. ir M. Puišių 
šeima su $10.00; O. ir K. Vi
limų šeima su $5.00; A. Kri
zienė su $5.00; Mr. ir Mrs. 
Wm. Kareiva su $5.00; Eva 
Rudienė su $5.00; E. Ogen- 
tienė su $5.00; M. Anužienė 
su $5.00; M. Užemeckienė cu

$5.00; P. Jackūnienė su $5; 
N. Kukienė su $5.00; Frank 
Vendzelis su $5.00; N. Kaji- 
nienė su $5.00; G. ir V. Si- 
monavičių šeima su $5.00; 
F. čepulionienė ir šeima su 
$5.00; S. Gudenaitė su $5.00; 
Šiaučiūnų šeima su $5.00, 
N. Žukienė su $5.00; M. Bie- 
leskienė iš Ind. Harbor su 
$5.00; K. Zaromskie su $10; 
B. Vilimienė su $10.00; M. 
Paulauskienė iš Ind. Harbor 
su $10.00; kun. J. Česna iš 
Sioux City, Iowa su $5.00;

E. ir I. žailių šeima su $5.00; 
A. ir K. Milerių šeima sh 
$5.00; teisėjas J. Žūtis su 
$10.00; Frank česna, ser- 
gent, su $5.00. Toliau seimą

sveikino Tėvų Marijonų vice 
provincijolas kun. J. Mačiu- 
lionis, M,IC. ir salės šeiml- 
ninkas kun. A. Baltutis. Phib 
lips, graborius, su $5.00.ARD 24 seimas įvyko ge

gužės £3, 1943, Marijos Gi
mimo parap. salėj, Chicago, GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PfiUZlN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Seimas pradėtas šv. Mi- 
šiomis 9:30 vai. ryto, seserų 
koplyčioj. Mišias šv. laikė 
kapelionas, kun. B. Urba ir 
pasakė pamokslą.

10:30 vai. *ryto centro pir
mininkė A. Nausėdienė ati
darė seimą, nuoširdžiai jo 
dalyvius sveikindama. Mal
dą atkalbėjo kun. Urba. 
Prezidiumas

Seimo vedėja vienbalsiai 
išrinkta A. Nausėdienė, pa- 
gelbininkėmis — Ona Rei- 
kauskienė ir Sofija Bartkai- 
tė. Į sekretorijatą — Vera 
Galnaitė ir Elzbieta Andre-1 
liūnienė.

Rezoliucijų komisijon — 
adv. J. Grišius, V. Balanda, 
“Draugo’’ red. L. Šimutis, 
kun. B. Urba, B. Bytautienė,
J. Čepulienė.

Mandatų komisijon — M. 
Stankiūtė, K. Garuckaitė, V. 
Trušt, O. žylienė, E. Andre- 
liūnienė.

Knygų revizijos komisijon
— Gudinsite, Gumuliauskai- 
tė, B. Abromaitė.

Ženkleliams prisegti — E. 
Paulienė, O. Kazlauskaitė.

Tvarkdariais — Laurina
vičius, Dambrauskai* < 
Sveikinimai ir dovano

Sveikino kun. B. Urba, 
adv. Grišius su auka $5.00; 
Andrius Daugirdas — $5.00; 
B. Nenartonis — $10.00; M. 
Petrošąįtė — $10.00; B. Ak 
romaitė — $5.00; E. Paulie- 
nė — $5.00; B. Lindžienė —
— $5.00; O. Kazlauskaitė — 
-5.00; N. Dambrauskas — 
$5.00; N. Budvitienė — $5 
(iš Ind. Harbor); N. Armo- 
nienė — $50.00; B. Juraitie- 
nė, iš Gary, Ind.; S. Bart- 
kaitė — $5.00; Simonaitien-;
K. Laurinavičius; E. Rudie
nė; V. Balanda nuo Federa
cijos apskr. Telegramomis. 
Juozapo-Marijos Vilios stu
dentės iš Newtown, Pa.; Tė
vų Marijonų provinciolas,

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

TANAS MACENIS
Mirė birželio 1 d., 1943 m.. 1 
vai. ryte, sulaukęs pusėj amt 

Girdė Lietuvoj*-. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., V.Jykių parap., 
Maženių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolj Povilu ir jo šeimą; pus- 
seserj Stefaniją Kasarski ir jos 
šeimą, brolienę Veroniką ir 
švogerį Edvardą. Žukauskus, 
brofio dukterį Genovaitę, bro
lienę Kotrirą ir jos šeimą ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Juozapą ir kitas gimi
nes.

Vellėnis priklausė prie Kei
stučio «Pašelpos Kliubo ir prie 
Dariads-GIrėno American' Le- 
giori Post No. 271.

Kūnas pašarvotas namuose, 
3857 So. Kedzie Avė., Tel. 
Virginia 9842.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

BALTRUS ZENKUS
Gyveno 1713 No. Marshfield 

Avenue
Mirė geg. 31, 1943, 
ryte, sulaukęs pusės 

Gimė Lietuvoje.
Kauno apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus Pranciškų, ir Williain, 
tris dukteris Marijoną Koltz, 
žentą Joseph, isabelle Schu- 
man, žentą Frederick, anūką 
Robert ir Anna, pusbrolį Juo
zapą Jocius ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų. ,
' Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
1735 W. Wabansia Avė.

/Laidotuvės įvyks penktadie
nį; birž. 4 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Sūriai, Ihikterys, 
Žentai, Arnikai, Pusbrolis ir 
Giminės.

7:45 vai. 
amž.
Kilo iš

į Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:H VENETIAN 
a»4Ms MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuve: 521 N. IVESTEKN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Mūsų pasta 
TĖVAMS MARI

laidotuvės įvyks šštadienį, 
birželio 5 d., 1943, Iš ramų
9:00 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasid. Š ehč. Panelės 
parapijos bažnyčią, kuroije į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pama'dų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Broliai, Pusseserė, 
švegerkots, Brolienės Ir Ginti
nos.

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

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

Nenumeskit senų, sngettoistų Bndehiinkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų niiltrliama. Juos galinta pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben, Llttle Ben ir kiti budelnlkai gali
ma pataisyti. ' J . ,' j f. j'

Apkainavimas Veltai be Obligacijos ■

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

Laidotuvių Direktorius J. F, 
Kadžius, Tėl. Canal 6174.

INSULUOKITE Savo NamusPETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
- nu g .i/i

Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Instiluojto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS iU LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TĖM pEKATCjtOS !

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNĮTEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, vvallpaper, pleis- 
terio ir vyallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos abt wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNlTEX yra gvarantuojamas.
Dėl Insulacijos, Plunibing ir Heating, TRisymo ar Reikmenų, Mityk:

South Center Plumbing and Hėating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GAKFIELD BLVD,
N. W. Oomer 551h and State Streets

Visi telefonai...................... . Atlantic 4296

MAUZOLEJAlWHOLESALE
FURNITŪRE

BROKER
Everything in the liną of 

Furnlture

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
j'u .i fMumis

61 Fbma Virš 56 Metų 

Tos Paeina Šeimos

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
FARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

VVorkmanship and Materials Unexelled—a< Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART

For appointment call — 
KEPUBLIC 6681

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKSIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN- 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Tarime 

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalysa
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 3919 South Troy Street 

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

L BUKAUSKAS
16621 SO MICRIOAN A VE.

ANTANAS M. PHILLIPS
S807 LITUANICA AVENUE Pilone YA1VALANDOJENULIŪDIMO

J. LIULEVICIUS
4J48 80. CAI.IFOBNIA i»*E. PkM. UTATrinfe RIJI

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS P. J. RIDIKASJOHN F. ĖUOĖIKIS

VAROS 1<16

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYCIO8 
J08Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Weetem Avė/. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Kflftf pAtaraevimaR yra greitas, mandagus ir 
Jflių finansiškam stoviui prieinamas.

L ). ZOLPSavings and Loan 
Association

OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefoną.:

Canal 8887
Ben. i. BAZANAtISKAS 

Sekretorius

AMRULANCfc Dieną Ir Makt|

Mažeika
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
4605-67 SOUTH HERMTfAflE AVENUff

Tel. YAttDS 1741-1T42
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayetto 072? ,
LACHAWICZ IR SŪNUS
ST 2Sr4 PT.ACE FhoSe CANAL 2518
S: 42 E. lOMh ST.
MICRIGAN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Plrmad ir Ketvirtai vak. 
ii stoties WGES (1390), su Povilu daltlmieriL

f "J

i

i

$

; i
T

Stote.



DIENKASTIS DRAUGAS, CHTCAGO, TTTTNOIS

MOKINIAI PADEDA RUOŠTI RATION BOOKS

Ketvirtadienis, birž. 3, 1943

Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Lietuvis Brightonparkietis aviacijos 
mokykloje

savo tėveliu, Klemensas jų 
nepamiršta, ir Motinos die
nos proga iš tolimos Colora- 
dos prisiuntė savo mamytei 
dovaną.

Jo dabartinis adresas: 
Klemensas Zapustas, Army 
Air Force Technical School, 
Lowry Field, Colorado.

Klemensas Zapustas

Klemensas Zapustas, bai
gęs Šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklą 
ir Kelly High School, dabar 
Dėdės Šamo kariuomenėje 
dar toliau mokosi, kad ga
lėtų būti naudingesnis savo 
kraštui.

Lankydamas mokyklą, ne
tingėdavo anksti kelti ir pa
tarnauti prie Šv. Mišių.

Klemensas yra vienturtis 
sūnūs Jono ir Antaninos Za- 
pustų, kurie gyvena 4417 S. 
Campbell Avė., Chicago, III.

Nors būdamas toli nuo

Sužeistųjų sąrašas
Karo departamentas, bir

želio 1 dieną, pranešė 287 
Amerikos kareivių pavardes, 
kurie buvo sužeisti š. Afri
kos kovose. Sužeistųjų skai
čiuje yra vienas chicagietis.

Žuvo dvynai
Chicago, III. — Du dvynai 

broliai labai gerai sugyve
no. Jie abu buvo įstoję į Dė
dės Šamo armiją. Vienas iš 
jų žuvo Tunisijoje, o kitas 
Š. Afrikoje.

Dainy šventė
Šiandien šv. Kazimiero 

Akademijos salėje įvyksta 
Dainos šventė, kurią rengia 
Chicagos lietuviškųjų mo
kyklų 6—7—8 skyrių moki
niai. Ši šventė yra kaip 
“Music Festival”.

Daug armijoje
Chicago, III. — Iš Armour 

ir Co. jau išėjo į Dėdės Ša
mo kariuomenę 12,000 dar
bininkų.

11 žuvo
Tex. — Flying 
katastrofoje žuvo 

įvyko

i
I

Pyote,
Fortress 
11 asmenų. Nelaimė 
vakarų Texas.

Ištikrųjų me« Jau ilgas laikas kaip vartojami ir esam 
davę daug patarnavimo. Bet vistiek mums dar toli
mas kelias k^J atsidursim J skudurų maišų. Mes vis 
dar geroj padėtyje ir mūsų atrodymas dailus kaip 
ir vlsadoš.

Kas tai tame paslaptis? NSra visiškai jokios! Jei 
jūs norStumSt sužinoti kaip įgyti geresnes pasekmes 
skalbimo dienoje ir kaip užlaikyti jūsų šeimos skal
biamus drabužius, mes sutinkam mielai jums parodyt.

"Draugas” Acme phot«
Daugiau kaip 1,000 mokinių ir savanorių darbininkų penkiose Chicagos high school 

paruošia racionavimo knygeles milijonams asmenų, septynioms vidurvakario valsty
bėms: Illinois, Wisconsin, Minnesota, Nebraska, No. Dakota, So. Dakota ir Iowa.

Pagrobė $1,000
Chicago, III. — Du plėši

kai pereito pirmadienio va
kare sulaikė George Bouris 
ir jo žmoną Georgia, savi
ninkus grosernės ir likerių 
krautuvės, 1500 East 63 str. 
Plėšikai privertė, kad Bou
ris atiduotų raktus nuo 
krautuvės. Taip pareiškė 
Bouris pereitą antradienį 
policijai. Kai vienas plėši
kas sėdėjo automobilyje su 
pora, jo draugas atidarė 
krautuvę ir paėmė $1,000 
grynais pinigais iš registe- 
rio, pareiškė Bouris.

Tratinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti ‘‘Draugą”

Veady far t/»e rog bog Z
X

Oh no, nof us"
& ’f

At'kir£lt blunkančius nuo ne- 
blunkančių spalvų drabužius. 
Išbandymui naujų drabužių |- 
merkit Kaltuką, audeklo drung
nam vandenyj keletą minučių. 
Jei vanduo kvarbuosls, audek-
as blunkantis.

JIH klt Milto vandmn J skal
byklą. bet ne Iki vandens mle- 
roo. Vanduo turėtų pasiekti 
vandens mlerą tik kada skal
byklą yra pripildyta drabu
žiais. Paleiskll skalbyklos mo
torą Ir pilkit muilo tol, kol 
Jūs turėsite apie 3 colius putų.

Įdėkit baltus mažai suodinus 
drabužius pirmiausia, kAda a- 
gritatorius veikla. Jei drabu
žiai neapsiverčia reguliariai, 
tai reiš'da. kad yra perdaug 
{dėta Skalbimo laikas—tai a- 
ple 7 minutes. Jei * skalbsite 
per ilgai suodžiai vėl prisi
glaus prie drabužių.

Išimkit drabužius Iš skalbyk
los pirm paleidžiant vandeni 
Iš kubilo. Ižplaukit kol van
duo yra tyras. Pirmieji du IS- 
plovlmo vandenys turėtų būti 
los pačios temperatūros .kaip 
buvo skalbimo vanduo. Pasku
tinis plovimas, lazurkavlmas, 
galt būt šaltesnis.

RACIONAVIMO
DIENOS

Balu pora
Birželio 15 diena yra pa

skutinė data dėl stamp No. 
17, gera dėl vienos poros 
batų.

Sekmadienį, birželio 6 die
ną, įsigalioja L serijos rau
donos stampos.

1J Chicagos vyrų paskandino nacių 
submarina. kuris tykojo konvojų

Amerikos pakraščių sar
gybinis laivas Spencer su
čiupo vokiečių submariną, 
kuris laukė prieš keletą sa
vaičių Atlantike konvojaus. 
Vokiečių submarinas buvo 
priverstas pakilti į viršų, 
kai amerikiečiai paleido gi
lumos bombas. Paskui buvo 
apšaudytas iš patrankų ir 
pagaliau vokiečių submari
nas buvo nuskandintas. 
Daugiau kaip 40 vokiečių 
įgulos narių, išsigelbėjusių 
iš submarino, buvo paimti į 
nelaisvę. Kovoje prieš nacių 
submariną dalyvavo 17 vyrų 
iš Chicago area.

Pakraščių sargybinis lai
vas Spencer nuostolius turė
jo visai mažus, jo sužaloji
mas menkas.

Kovos metu žuvo Julius 
T. Petrella, 21 metų, Brook- 
lyn, radioman.

SUBMARINAS LAUKE

Buvo patirta, jog yra na
cių submarinas. Submarinas 
buvo pasinėręs ir laukė ar
tėjant konvojaus.

Kai tik buvo duotas alar- 
mas, tuojau iš sargybinio 
laivo buvo numestos gilu
mos bombos į submariną,

kur jis gulėjo. Paskui Spen
cer įgula numetė antrą 
“bombų krepšį” į submari
ną.

Submarinas bandė pava
žiuoti po konvojų, kad pa
slėpus savo pėdsakus. Bet 
sargybinis laivas sekė sub
mariną. Buvo numesta tretį 
kartą bombos.

PRASIDĖJO KOVA
Submarinas pakilo į vir

šų. Prasidėjo tarp submari
no įgulos ir Amerikos pre
kinio laivo kova. Sargybinis 
laivas Spencer buvo pasi
rengęs smogti į nacių sub
mariną.

Nacių įgula šaudė į sargy
binius laivus. Naciai buvo 
nugalėti. Nacių submarino 
įgulos nariai nustojo šau
dyti ir šoko į vandenį. Išsi
gelbėjusieji buvo paimti į 
nelaisvę.

Nacių submarino propele
ris nustojo veikti, paskui jis 
paskendo.

Pakraščių sargybinis lai
vas Spencer, buvo sunkiai 
ginkluotas, jis lydėjo kon
vojų į sąjungininkų uostą.

Mėlynos stampos
Pirmadienį, birželio 7 die

ną, yra paskutinė diena nau
doti G, H ir J serijos mėly
nos stampos.

Raudonos stampos 
ir kava

Birželio 30 diena yra pa
skutinė diena dėl antrojo pe
riodinio patikrinimo kaleivi- 
nių automobilių padangų, 
kurių savininkai turi “B” 
kortelę; baigiasi data dėl 
J, K, L, M ir N serijos rau
donųjų štampų. Paskutinė 
diena naudoti stamp No. 24, 
gera dėl vieno svaro kavos.

Pergalės daržai
Chicago, 111., Marąuette 

Park. — Marąuette Parke 
yra vietos Victory daržams. 
Pačiame parke yra gražių 
vietų pergalės daržams. Pa
geidaujama, kad vaikai pa
siimtų lotus tvarkyti ir 
dirbti.

Nieko nekainuos gauti lo
tą. .

Kas norėtų Marąuette 
Parke turėti Victory daržą, 
tesikreipia į parko namą ir 
teužsiregistruoja. Galite at
silankyti apie 1 vai. po pie
tų.

Už pamokslą kalėjiman
L’sbon, Portugalija.—Bel

gų kunigas Gaston Poppe 
buvo nacių pasmerktas į 
Antwerpeno kalėjimą trims 
metams, kad minimas kuni
gas savo pamoksle pasisakė 
prieš darbininkų gabenimą 
Vokietijon.

Ištieskit 
kad bfltų fek11"

Drabužius
drabužius,
spaudimas visose dalyse.^Ne- 
lalkyklt rollukus labai pris
paustus. Dideliems dalykams, 
kaip Manketam* turėtų būti 
labai palluosuotl.

Po mlrklmo neblunkančių va
tinių ir lininių drabužių nuo 5 
iki 20 minučių, kad pa'lluosuot 
suodžlns vartoklt naują drung
ną muiluotą vandeni Jiems išs
kalbti. Pirmas plovimas turėtų 
būti drungnas Ir sekanti plo
vimai gali būt truputi šaltesni.

f

Skalbykla galima vartoti ma
žai Munkantiems drabužiams. 
Bet nernerklte Jų. Vartoklt tik 
drungną muolluotą vandeni Ir 
skalbkite gretai. Blunkančius 
drabužius turite skalbti atski
rai kiekvieną rankomis.

Elektra jau karo veikime—Nealkvokite jos! 

PUBLIC SERVICE C O M P A N Y
OP NORTHERN ILLINOIS

Du vokiečiai priešai 
suimti

Chicago, III. — Pereitą 
antradienį buvo suimti du 
vokiečiai svetimšaliai, kai 
jie atsisakė stoti į Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
riuomenę. Iš viso Chicagoje 
jau yra areštuota 269 sve
timšaliai priešai.

Vienas is suimtųjų,yra 36 
metų amžiaus, jis dirbo mė
sos pakavimo fabrike, jis re
guliariai lankės į vokiečių 
susirinkimus, ir pareiškė, 
jog jis negali kovoti prieš 
savo gimines. Jis pasakė, 
kad šešios jo seserys yra 
Vokietijoje, o švogeris ir 
pusbrolis yra vokiečių ar
mijoje. Kitas yra 35 metų 
amžiaus, jis dirbo automo
bilių krautuvėje, jis turėjo 
pirmus popierius.

Aukšta moralė
Washington/ — Kunigas 

John E. Foley, armijos ka
pelionas, pareiškė, kad Af-

New York. _ Mrs. Janet rik°je ’Ameriko8 karel"'» 

Snowden Gili, 29 metų am- raoralS yra aukSta; Karei' 
žiaua, du kartus vedus, dūk- ™ palieka Seriau81us »SPQ 

tė mirusio aliejaus milijo
nieriaus James H. Snowden, 
žmona armijos kapitono, 
birželio 1 dieną, iššoko iš še
šiolikto aukšto Savoy Plaza 
viešbutyje, ir ji žuvo.

Ji buvo žmona mirusio 
Don Francesco Caravita,
Italijos sportsman; ji apsi
vedė su juo po 24 valandų

dienų Mumir?s stovi
Gili, 53 metų amžiaus, su- 100 metu 

žinojęs apie ' savo žmonos *
mirtį, smarkiai susijaudino. Angliškai vadinama sme- 

dis llmber gali stovėti 100 
metų. nudžiūvęs (nuipiręs). 
Tos rūšies medis kolei žalias 
labai lengvai duodasi lanka 
tomas.

Reikėtų rimčiau 
žiūrėti gyvenimai)

Orlaivininkas be kvėpavi
mo aparato gali iškilti iki 
23,000 pėdų, bet ne aukš
čiau.

džius.

Nuostolinga ugnis
Saranac, Mich. — Birželio 

1 dieną ugnis sunaikino The 
Universal Metai Products 
Oompany fabriką. Ugnis su
kėlė apie -150,000 nuostolių.

t Y

X Kun. M. Urbonavičius, 
MIC., šiomis dienomis išvy
ko į Niagara Falls, N. Y., 
kur darbuosis lietuvių para
pijoj tame mieste.

X Pvt. Kaz. Boguislovas, 
buvęs “Draugo” intertaipis- 
tas, rašo iš Fort Sill, Okla., 
sveikina savo draugus ir pra 
šo nepamiršti jo atlankyti 
laiškais. Jis yra artilerijos 
mokykloj.

X .Juozas Gudaitis, buvęs 
Lietuvos Vyčių spaustuvės 
menedžerius, dirbąs defense 
darbą (ūkyje Michigan vai.), 
yra parvykęs savaitei į sve
čius pas saviškius.

X Sergt. B. Pilipauskas, 
po trumpų atostogų, grį2o 
į savo stovyklą Sault St. Ma- 
rie. Prieš išvykdamas į ka
riuomenę buvo veiklus šv. 
Juozapo parapijos, So. Chi
cago, komiteto, Šv. Vardo 
dr-jos ir parapijos choro na
rys.

X Kun. J. Stašaitis, sale
zietis, atvyksta į Chicago 
vesti noveną į šv. Antaną 
Ciceroje lietuvių šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Nove- 
na prasidės birželio 4 d. Kun. 
J. Stašaitis yra žinomas ne 
tik žymus pamokslininkas, 
bet ir laikraščių bendradar
bis.

Algirdas Kazanauskas, sū
nus Kazanauskų, West Side 
senų gyventojų, buvo par
vykęs iš U. S. kariuomenės 
atostogų. Paviešėjęs daugiau 
savaitę Laiko pas tėvus, vėl 
išvyko atgal į savo stovyk
lą. Jo tėvas, Ben. J. Kaza- 
nauskas yra Mutual Federa- 
lės Bendrovės, 2202 West 
Cermak Rd., sekretorius.

X Kun. V. Mikolai tis jau 
grįžo iš seminarijos, kurion 
buvo išvykęs po primicijų, 

i Laikinai apsistojo Šv. Kry
žiaus parapijoj. Už savaitės 
kitos gaus žinią, kur ir ko
kioms pareigoms skiriamas.

X Juozas Gogis ir Pranas 
Stnpuras, plačiai žinomi Bri- 
dgeporto lietuvių jaunuoliai, 
tarnaujantieji Dėdės Šamo 
armijoj, šiomis dienomis y- 
ra parvykę vakacijų.

X Aušros Vartų parapi
jos mokyklos mokslo metų 
užbaiga ir “graduation” bus 
birželio 13 d. Seserys moky
tojos padedant varg. J. Bra
zaičiui, ruošia įdomią prog
ramą.

X Barbora Motejaitytė, 
Aušros Vartų parapijos so- 
dalietė ir choro narė, pava
sarį baigia šv. Kazimiero a- 
kademiją. Diplomų įteikimo 
iškilmės bus birželio 7 d.

X Tarptautiniam “Page- 
ant“, kuris įvyks birželio 20 
d. ir kuriam dalyvaus ir lie
tuviai, kiekviena tauta tu
rės išrinkti grupę septynių 
merginų, iš kurių viena bus 
Miss Liberty, o kitos — jos 
palydovės. Tai nebus grožio 
karalaitės rinkimas.
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