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AHU SALA, ALEUTIANS. UŽKARIAUTA
Apie tai praneša amerikiečiy vadas; 
Tokijo pripažįsta Amerikos laimėjimą

Triumfali U. S. vėliava ant visų 
salos uolų aukštumų dominuoja

WASHINGTON, geg. 31. 
— Karo departamento žinių 
divizija paskelbė, kad kova 
prieš japonus Attu saloje, 
Aleutians, laimėta. Trium- 

. fali Amerikos vėliava ant 
visų salos uolų aukštumų 
dominuoja!

Apie tai pranešė pulk. R. 
E. Dupuy, ten narsių ame
rikiečių vadas.

Pulk. Dupuy nepaduoda

. Sąjungininku armija 
Afrikoj yra parengta

SĄJUNG. VADOVYBE 
S. Afrikoje, geg. 31. — Vy
riausias sąjungininkų armi
jų vadas gen. Eisenhower 
kalbėjo per radiją. Jis pa- 

<< reiškė, kad amerikiečių, bri- 
ir .prancūzų jėgos yra p&-

pasiryžusios Tunisijos pa
vyzdžiu nugalėti Vokietijos, 
Italijos ir Japonijos armi
jas. Ir be abejonės tas bus 
atsiekta.

Vadas pajuokė vokiečių 
propagandą, kuria j a siekia

ma sąjungininkus suskaldy- 
ti. Jis sako, kad tas nieku 
būdu nebus atsiekta. Vokie
čių kariuomenės moralė nu
puolus. Tad propagandos 
keliu bandoma moralę pa
kelti.

CHUNGKING. — Sunkiai 
Asusirgo kinijos prezidentas 

Lin Šen, 81 m. amž. Regis 
jo vietą užims generalissi-
mas Chiang Kaišekas

KARO EIGA
ATTU. — Amerikiečiai šią 

japonų okupuotą salą užka
riavo. Anot žinių, organizuo
tas japonų prięšinimąsis su
triuškintas. Kuone visi ja
ponai išnaikinti, nes jie ne
pasidavė. Liko tik kai kur 
tarp uolų išmėtyti priešo liz
dai. U. S. vėliava saloje do
minuoja.

AFRIKA. — Amerikiečiai 
. lakūnai atakavo Italijos sa-

tas Viduržemio jūroje. Sa
ko, niekur nesusidurta su 
priešinimosi.

RUSIJA. — Rusai atmu
ša vokiečių atakas Kuba- 
niaus srity. Daug vokiečių 
lėktuvų numušama.

LONDONAS. — U. S. la
kūnai bombonešiais atakavo 
tris Prancūzijos miestus.
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laimėjimo smulkmenų. Tas 
bus pranešta vėliau. Tik pa
duoda. faktą, kad japonai 
nugalėti. Sako, japonų orga
nizuotas priešinimąsis vi
siškai palaužtas. Kai kur 
užsilikę tik pavienių japonų 
lizdai tarp uolų, kur pilna 
įvairiausių skylių, šie japo
nai patys savaime išnyks.

Iš Tokijo per radiją pri
pažįstama japonų pralaimė
jimas. Pažymima, kad ten 
prieš gausingą amerikiečių 
kariuomenę negalėjo ilgiau 
atsilaikyti apie 2,500 japonų.

Bet amerikiečiai tvirtina, 
kad ten toli daugiau būta 
japonų. Tokijo bando savo 
kareivių skaičių mažinti, 
kad tuo būdu nuplukinti a- 
merikiečių žygių reikšmę.

Anot Tokijo žinių, japo
nai ten žuvę garbingai. Prieš

ruoštos tolesniems žygiams, paskutinį su amerikiečiais 
Su kitais sąjungininkais jos mūšį, sako, japonai atsisu-

kę į savo imperatoriaus rū
mus Tokijo ir po to paguldę 
galvas.

Anot japonų, apie 6,000 a- 
merikiečių saloje nukauta ir 
sužeista. Bet' karo departa
mentas, to nepripažįsta ir 
nuostolių kol kas nepaduoda.

Užkariavus Attu, dabar 
bus susimesta prieš Kiška 
salą, Aleutians, kur japonai 
turi bazę ir įsitvirtinimus. 
Ir tenai jie bus sutriuškinti.

Tada iš Alleutians salų 
amerikiečiams bus puiki pro
ga atakuoti pačią Japoniją.

U .S. lakūnai puolė 
Sardiniją, kitas salas

SĄJUNG. VADOVYBE. 
Š. Afrikoj, geg. 31. — Ame
rikiečiai lakūnai bombone
šiais atakavo Sardiniją, Pan- 
telleria ir kitas Italijos sa
las Viduržemio jūroje.

Visi bombonešiai grįžo. 
Lakūnai pasakoja, kad jie 
niekur nesusidūrę su priešo 
orinėmis jėgomis, išėmus 
priešlėktuvinių patrankų 
šaudymus. Tas nepaprasta.

U. S. Karo išlaidos 
11 karty didesnės 
už japonu išlaidas

WASHINGTON, geg. 31. 
— Apskaičiuota, kad J. A. 
Valstybių karo išLaidos yra 
vienuolika kartų didesnės už 
japonų karo išlaidas. Vadi
nasi, japonai neturi progos 
šį tą laimėti šiartie kare. 
Negali prilygti Amerikai.

IŠSIGELBĖJIMAS ČIA PAT

“Draugas”

Pakrančių sargybinis lėktuvas atvyko išgelbėti 11 vy
rų, kurių prekinis laivas buvo sutorpeduotas U. S. rytų 
pakrantėje. Vyrai mėtomi ant life rafts, kuriuos numetė 
iš na,vy baliono.
J. > L. ! . . ■ ■■ .l'H— II I —i— i ii .................

Vainikų hieną - Memorial Day 
pagerbti karuose žuvusieji

Chicagoj šį sekmadienį 
pagerbti šiame kare ir vi
suose kituose karuose žu
vusieji.

Memorial Diena, gegužės 
30 d., buvo šį sekmadienį. 
Paprastai, jei nacionalinė 
šventė patenka į sekmadie
nį, visados nukeliama į pir
madienį. šiemet karo metu 
pirmadienį tik iš dalies bu
vo švenčiama, kadangi karo 
pramonių darbininkai yra 
pririšti prie darbų. Tad ka
ruose žuvusiųjų pagerbimas 
įvyko sekmadienį.

Šį sekmadienį Chicagoj į- 
vyko paradas, kuriam visų 
karų veteranai dalyvavo. 
Parade buvo armijos ir lai
vyno gausingi daliniai.

Chicagos lietuviai Vaini
kų Dieną minėjo vakar, pir

Prancūzu laivynas 
sąjungininku pusėj

LONDONAS, gėg. 31. — 
Berlyno radijas praneša, 
kad Alexandria prieplauko
je sulaikyti ir internuoti 
prancūzų karo laivai paimti 
sąjungininkų žinion ir juose 
iškeltos sąjungininkų vėlia
vos.

Tie karo laivai yra: vie
nas kovinis, keturi kruize- 
riai, trys naikintuvai, vie
nas submarinas ir eilė ma
žesniųjų pagelbinių laivų.

Londone pareiškiama, kad 
apie tai neturima nė kokių 
oficialių žinių.

madienį, šv. Kazimiero ka
pinėse pamaldomis Ten da
lyvavo mūsų uolioji dvasiš- 
kija ir tūkstančiai lietuvių. 
Šv. Mišiomis ir tikinčiųjų 
karštomis maldomis pagerb
ti visi Šv. Kazimiero kapi
nėse palaidoti mirusieji ci
viliniai ir karuose žuvusieji.

Chicagos angliški laikraš
čiai sekmadienį savo laidose 
padėjo visus pavardėmis 
šiame kare žuvusius chica- 
giečius jaunus vyrus.

Į šį karą iš Chicago pa
šaukta ir yra karo tarnybo
je 208,000 vyrų. Iš jų iki 
šiandien yra 317 žuvę. Tarp 
šių žuvusiųjų yra keletas 
lietuvių. Ant jų kapų padėti 
maldų vainikai, kurie nie
kados nevysta.

Gen. MacArthur lankė 
armijos stovyklas

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 30. — Gen.
Douglas MacArthur tomis 
dienomis atlankė savo ka
riuomenę stovyklose šiauri
nėj Australijoj. Vadas susi- j 3 - 11,
ėjo su karininkais, kalbėjo ) ■ < DORI DU
si su kareiviais Stebėjo |ę|jyy0 japonu Įjjjgj 
mankštas ir manevrus. Grį- * r x
žo patenkintas.

BERNAS. — Vokietijoje 
atidaryti fabrikai apavams 
taiuyti. Naujų apavų gamy
ba -nutraukta dėl stokos 
skūrų.

Vokiečiu lakūnai 
užmušė 21 vaiky 
Anglijos bažnyčioje

LONDONAS, geg. 31. — 
Vokiečių lakūnai atakuoda
mi pietvakarinius Anglijos 
pakraščius bombomis sug
riovė bažnyčią, kurioje žuvo 
21 vaikas ir kelios mokyto
jos. Vaikai buvo susirinkę 
sekmadienio religinėms pa
mokoms.

Skausmų suspausti tėvai 
plikomis rankomis tarp griu 
vėsių dirbo ir surado 21 vai-
ko lavoną. Spėjama, kad dar čiai lakūnai susidūrę su vo- 
kitų 15 vaikų lavonai yra kiečių kovinių lėktuvų spie- 
bažnyčios griuvėsiuose. Ma
tyt, ten yra žuvusios ir trys 
mokytojos. Keturi vokiečių 
lėktuvai numušti.

čiais. Įvyko aršios kovos 
dausose. Keliolika vokiečių 
lėktuvų numušta.

Naciai apie oriniu 
atakų nuostolius

BERNAS, Šveicarija, geg 
31. — Britanijos dominijų 
sekretorius Clement Attlee 
pareiškė, kad britų lakūnai 
atakuodami Vokietiją visa
dos bombas taiko išimtinai 
į karinius objektus.

Vokiečiai oficialiai skel
bia, kad -taip nėra. Sako, 
britai ir amerikiečiai lakū
nai nepaiso, kur jie bombas 
svaido.

Anot vokiečių, iki geg. 25 
dienos britai ir amerikiečiai 
lakūnai Vokietijos teritori
jose sunaikino, arba apgrio
vė 1,111 viešųjų mokyklų, 
340 ligoninių ir 620 bažny
čių.

Eseene, Duesseldorfe, Dor- 
tmunde, Mainze, Mannhei- 
me, Coblenze ir Karlsruhe 
sugriautos istorinės kated
ros, rūmai ir eilė viešųjų 
namų. Tik vienam Koelne 
mieste 33 bažnyčios sugriau
tos, sako vokiečiai.

Britai nuskandino 
penkis submarimis

LONDONAS, geg. 31. — 
Oro ministerija paskelbė, 
kad britų lakūnai Britani
jos pakrantėse per 10 dienų 
nuskandino penkis vokiečių 
submarinųs.

Sąjungininkų sluoksniuose 
aiškinama, kad vokiečių sub- 
marinų veiksmai Atlante pa
laužiami.

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, geg. 31. — Są
jungininkų didieji bombone
šiai vakar atakavo japonų 
bazės Wewak aerodromus. 
Išmesta 13 tonų bombų. Su
kelti gaisrai.

...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Maskva praneša, vokiečių atakos 
Kubaniuj visiškai nepavykusios

Amerikiečiai lakūnai bombonešiais 
išgriovė tris Prancūzijos miestus

LONDONAS, geg. 30. — Amerikiečiams grįžus į
Gausingas Amerikos didžių- Į savo bazes, netrukus prieš 
jų bombonešių eskadronas auštant šiandie britų lakū-
vakar smogė nacių okupuo
tiems trims prancūzų mies
tams, St. Nazaire, Rennes 
ir Pailice.

Tikrai nežinoma, bet spė
jama, kad atakose dalyvavo 
iki 150 bombonešių. Išmes
ta galybės sunkiųjų bombų.

Paskelbta, kad amerikie-

nai bombonešiais išdūmė 
Prancūzijon atakuoti vokie
čių įsitvirtinimus.

Paskiau amerikiečių ir 
britų oro jėgų vadovybės 
bendrai paskelbė, kad iš tų 
atakų 13 bombonešių negrį
žo.

Iš Vichy per radiją pas
kelbta, kad Rennes mies
tas tik per kelias minutas 
atakuotas. Mažiausia 115 as
menų užmušta.

LONDONAS, geg. 31. — 
Sovietų vadovybė skelbia, 
kad Kubaniuje (vakarinio 
Kaukazo fronte-) vokiečiai 
sukėlė keletą smarkių ata
kų, bet visos atmuštos su 
dideliais priešui nuostoliais.

Maskvoje pripažįstama, 
kad tame fronte vokiečiai 
vis dar stipriai laikosi ir 
ims Laiko ten juos palaužti.

Sviesto kaina su 
subsidija mažinama

WASHINGTON, geg. 31. 
— Kainų administracija 
(Office of Price Administra- 
tion), atsižvelgiant į plin
tantį visam krašte kriticiz
mą, paskelbė, kad subsidi
jos keliu rytoj, birželio 1 d., 
visam krašte sviestas papi
ginamas 5 centais svarui.

Be to, pranešta, kad bir
želio pirmomis dienomis bus 
papiginta mėsa, kava ir kiti 
kai kurie valgomieji produk
tai mažiausia 10 nuošimčių,

Naujas civilinės karo mo
bilizacijos (naminio fronto) 
direktorius James F. Byr- 
nes patvirtina kainų admi
nistracijos žygius. Jis sako, 
kad šiandien maisto produk
tų pabrangimas išeina iš ri
bų ir reikia kainas pastū
mėti atgal. Daugeliui žmo
nių pragyvenimas didžiai 
apsunkinamas. Ne visi žmo
nės turi didelius uždarbiu? 
ir yra sunkumų surišti ga
lus su galais.

Kol kas tik sviesto gamy
ba bus subsidijuojama. Tai 
atliks Defense Supplies Cor
poration. Sviestas 5 centais 
bus pigesnis vartotojams.

Sviesto yra per maža. Pa 
sakojama, kad ateityje jo 
bus dar mažiau.

Rusai pasiryžę tai ar grei
čiau, ar vėliau atlikti.

Anot Maskvos, šiandie 
rusų lakūnai yra daugiausia 
užimti atakuoti užnugarines 
vokiečių susisiekimo linijas. 
Tose linijose priešui suke
liami milžiniški nuostoliai.

Maskvoje raportuojama, 
kad per 24 valandas įvai
riose Rusijos fronto dalyse 
apie 1,160 vokiečių nukauta. 
Barent jūroje nuskandintas 
vienas vokiečių tankeris.

Praeitą savaitę rusai su
naikino 456 vokiečių lėktu
vus, o per praeitą mėnesį— 
2,069 lėktuvus. Rusai praei
tą savaitę prarado 118 lėk
tuvų, o per mėnesį — 518. 
Tai ne tūkstančiai.•

Naciai mobilizuoja 
jaunus prancūzus

LONDONAS, geg. 31. — 
Iš Berlyno per radiją pra
neša, kad vokiečiai Prancū
zijoje mobilizuoja 21 metų 
amžiaus prancūzus jaunuo
lius darbams Vokietijoje. 
Bandoma juos pašalinti iš 
Prancūzijos.

Daugiau mažins 
jautienos vartojimą

WASHINGTON, geg. 31- 
Kainų administracija prane
ša, kad birželio mėnesį bus 
sumažintas civiliniams jau
tienos mėsos vartojimas.

ALGIERS, Algerija. — 
Prancūzų gen. A. J. Geor
gės pabėgo nuo nacių ’ iŠ 
Prancūzijos ir susijungė sri 
prancūzais nacionalistais.

ALGIERS. — Atvyko 
nrancūzų gen. de Gaulle tar
tis su gen. Giraud prancūzų 
vienybės klausimu.
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Hartford, Conn,, lietuvio kronika GENEROLAS VRDA VYRUS Į ATTU SALĄ.

PARAPIJOS PIKNIKAS 
BIRŽELIO 27 D.

Svč. Trejybės parapijos 
piknikas bus Lighthouse 
Grove, Glastonbury, birželio 
£7 d. Komisijon išrinkta: Si
monas Gaučias, pirm.; Ro
zalija Mončiūnienė, pirm. vir 
tuvyje; kasininkais Juozas 
(Barolis ir kun. Vilčia^rskas, 
vice pirm. Stasys šriupšk. 
Bus duodama $50 pinigais, 
arba Defense Štampe. Tikie- 
tai jau išdalinti. Jų galima 
gauti, daugiau klebonijoje.

Visi Hartford ir apylinkės 
lietuviai praloto Amboto ir 
komisijos nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į pikniką. 

APIE HUSŲ KAREIVIUS

Parvažiavo iš Florida sa
vaitei lakūnas leitenantas 
Tadas Spęlis. Jis yra labai 
.pavyzdingas jaunuolis, neo 
kaip tik parvažiuoja tai ei
na prįe šv. Komunijos ir ap
lanko visus parapijos klubo 
kambarius. Priklausė prie 
Vyčių kuopos, vyrų klubo ir 
bažnytinio ęhoro. Jo brolis 
Edvardas Spelis randasi Mis 
sissippi vai.

Marynas Gaižiūnas, kuri3 
iki šiol buvo Quantieo, .Vir- 
ginia, dabar randasi Kalifor
nijoje. •*

Marynas Platoon Sergeant, 
Juozas Vismontas dabar ran 
dasi Navai ligoninėje, Gali- 
fornia, kur gydo sužeistą 
koją. -Jis sužeistas kuomet 
ėmė nelaisvėn japonų kari
ninką mūšyje Guadalcanal. 
Prieš karą jis tarnavo ketu
ris metus Marine Corps. Jo 
atvaizdas su ilgu aprašymu 
tilpo “Hartford Times”.

Buvo parvažiavęs T-4 ser-

geantas Edvardas Kripas iš 
Arizona. Dabar jisai moki
nasi Officers T r a i n i n g 
School, Fort Monmouth, Red 
Bank, New Jersey. Siko, tu
ri sunkiai mokytis: nuo 5 
ryto iki 9 vakaro. Priklauso 
prie Signal Corps.

LIETUVIŲ raudonojo 
KRYŽIAUS VEIKLA

Kaip seniau rašėme, Hart
fordo lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus skyrius smarkiai 
veikia. Neseniai buvo baza- 
ras Raud. Kryžiaus naudai. 
Pelno liko vitš $250. Pinigai 
jau įteikti centrui. Dabar 
skyrius pasiryžęs aukomis 
nupirkti Blood Donors auto
mobilių. Kainuos apie $1,200. 
Pradžiai jau turi $125. Be 
abejo, lietuviai tą sumą su-' 
kels. Kurie nori aukoti tam; 
geram tikslui, prašomi au
ką įteikti lietuvių Raudono
jo Kryžiaus komisijai, arba 
atnešti į kleboniją. Visas in
formacijas galima gauti nuo 
pirmininkės Valerijos Kau- 
nietytės. Kai bus nupirktas 
automobilius, tai ant šono 
bus parašyta, kad Hartfor
do ir apylinkės .lietuviai pa
aukojo (“Donated by the 
Lithuanians of Greater Hart 
ford through the Auspices 
of the Lithuanian Red Cross 
Chapter of Hartford”) arba 
panašiai. . - -

Garbė mūsų skyriui, kuris 
taip smarkiai veikia.

Be to, skyrius rašo laiš
kus ir siunčia dovanas vi
siems mūs lietuviams karei
viams, kur jie nebūtų. Taip
gi k3S savaitę siuvinėja ir 
bandažus gamina.

“Draugas” Acme photo

Maj. gen. Eugene M. Landrum, Ū. S. A. commanding 
general of the Aleutians forces, apleidžia transportinį lai
vą ir vyksta į Mąssacre įlankos apylinkės krantą, laike 
armijos ir navy atajcų prieš japonus Attu saloje.

MATO IR TEODOROS 
KRIPŲ SUKAKTUVES

Gegužės 13 d. suėjo 25 me
tai, kaip Matas ir Teodora 
Kripai vedę. Mišiose jubilia
tų intencija dalyvavo daug 
iš šeimynos, giminių ir prie- 
telių draugų. Paskui buvo 
užkandžiai jų namuose, kur 
atsilankė ir vietos kunigai, 
Juozas ir Lucija Dubauskai, 
Petronėlė Laurynaitienė ir

DIt VAITUSH, OPT.
LIFTU VIS

, dr. Colney su žmona iš Wa- 
tertury, Nažaitienė su duk
terimis iš New Britain ir ki
ti. Sveikinam sukaktuvinin
kus ir linkime sveikatos ir 
laimės šiame gyvenime.

BAIGĖ MOKSLĄ

Auxiliary WAAC Marė A.
Balukynaitė sėkmingai bai
gė Army Administration mo
kyklą, East Texas State Tea- 
chers’ College, WAAC 
Branch, Commerce, Texas. 
Dabar; išsiųsta į Fort De- 
vens, Mass.

DIDEMSr 1SPARDAVIM, 
MILŽINIŠKŲ STAKO

LUNIŲ INSTRU TU

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdžvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb- 

pnvu ti mū3l> Pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
PILNAI Pirmiau dirtome naujus rakandus, o

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO..
* Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Špecialintas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ssti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumpai egystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia me
ilausiąs klaidas. Speciali atyda at
kreipiama ( mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki 8 V. 
Įsak. Seredomis nuo pietų, • Ne-

dilioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

be akinių. Kainos pigina kaip

4712 South Ashland Av.
“-----  KAJUM ĮSU

Jaunuoliai, kurie nenriimami 
karo aviacijos akyr’v ;§ priežas
ties spalvų neregėsimo — (coior 
blindnesa), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEI&PARDUOTI.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTES 
su “cases” — $35.00, $37.60,
$46.00 ir $76.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

„KONCERTUI OUITARAI, 8PA- 
NIšKl MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS 
$6.60, $8.60, $12.60 Iki $36.00,
8TRIUNINIAI BASAI — .$<0.00, 
$136.00 ir $160.C0. BASO 
DENOALAS — $13.00.
UAI 8MUIKOMS, STRIUJC 
AMS BASAM8, VIOLAS IR C#L~ 
LO — $1.60, $3.00, $6.00, $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visų vlrS- 
minėtų instrumentų, BARS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $31,60,- 
$35.00 Ir $60.00. PEDALS. HI- 
BOTS, CTMBOL6, 1 r DRU1T 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Cfarlne- 
tams, Trlūboms, Saaapbones Ir 
taipgi Smulkoms Ir Oultarams.

GOLDKTEIN’S MŪŠIO RHOP ; 
914 Maxwell St., Chlcago

- .scu.oo, 
SO Ui 
9U1GB- 

IUNINI-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ. padarytą Chicagoj. Vist 
geria Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NlEGT AR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų
pirmo rūšies produktų.

LEO NORKUS, ir.
D18TRIBUTOR

of

Ambrosia & Neclar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MIAI) SIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Muzikališkų lngtrumntų, Mūri* 
kallškų Knygų, Stygų, Rckor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. *

Tatsom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius fnstrumen-

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba: 

PATRŪKIMO

JOHN A. KASS
JEWELRY — IVATCHMAKKR 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Phone? LAFAYETTE 8617

— telkia —
SYK ES

PATARNA- ll 
VTMASt '

— kuris — -i
Specializuoja .

Tame! 5

NobOklt supan
čioti nerangiais H 
pakinkliais. Oy- 
▼onklt lluoal nuo’j 
patrūkimo Mdoa.

)fl— 8PECIAL — 
Itklrplclte *1 skelbimų Ir priduos 

kitę mums plym $0 dienų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMANRATINIMĄ -
Jūsų Skilvio Muskulų Trcatmentų. 

NftFLA. KO GERESNIO Už

tAp&v
■Crnator of Oustosn Appllsnces for 17 yra
3« «. 8TATE, RM. »10, 8TA. 41«S 
Daily ISAM,’TII Si Mnn., Frl.'Tll » P.SRNstur^p, >TI| 1, Hondą, S to «. ,,
#l» >r» specialia aar.lnlmo handymaa frl 
nohus kitose IslkraMluoss. Taipgi, Us| 
pasiūlymas aobus atkartotos.
—- ---- - -------- ------------

Suomiai dėkingi
^Vatikanas. — Suomių ^ni- 

nisteris Švedijai, Dr. Grip- 
pąnberg, kuris p rmiau at
stovavo savo šalį prie Šv. 
Sosto, spaudos konferenci
joje, Stockholme, išreiškė 
gilią padėką popiežiui Pijui 
XII už jo didelį susiintere- 
s avimą Suomijos būkle.

Permainytas 

vardas ir

adresas

Lietuviškas
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARGH LIQUOR
3529 So Halsted St.

'. Pitone YARDS 6054

W ' n

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

ji 9 43 .

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

DR. G. 9ERNER

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: I*irmad., Trečiad., Peuktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais l*a«&l Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI^

DR. STRIKQL’iS TeL YARds 3146

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėiiomis pagal sutarti.
Office teL YARda 4787
Namų t«l. PROipect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet.

Tai. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’5S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir AJklalų Dirbtuvė

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

lAegaamlnuotl Jas modemlilclausta 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pdrtiikliile akinių, kurie padalina
vte« aklų {tempimų. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, ir.

' OMOSIBAMttKiu 
Ufll So. Ashland A venų.

ampaa lt-toa 
DAMAI

OPISO VALABDOSi
>:>• p. m

IH Į,n , .

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: >

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Ohicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėiiomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

Ar Skauda Kojas ?
OUICK REUEF With NEW METHOD

I Lock-į N«W W«y-Bu«6P K.duekr 
—P«d» for Coru and Callu

SHOES 25c _
FOOT E-Z Srtor SHOP 

189 NO LA SALLE ST.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Sauiuie KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, fieštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadieniaia pagal nnaitanmų

WuiK 5TIDIO
I941; Wesl 35* Street

COMPLETE

ADVAN LD 1'HiMOGKAPHY 

I l OS.BJM L FRfCtS
PJIONE LAF \Y TTF 'M13

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Bes.: K£Nwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYBYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Paraginkite savo pažįsta
mos užsisakyti dienraštį 
“Drangą”.

Tek OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPubUc 7868

TeL OANal 0257
Rea. tel.: PROspect 6659

DR. P. i. ZALATORIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So, Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 tiri O vaL vakara.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIEIU!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMSr nriTn

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

M Metai Sėkmingo Patarnavimo I

^STUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. OALUMET 4118 los. M. Mozsrls, Sec'y. 8286 BO. HALSTED ST.



' /

* Antradienis, birželio 1, 1943

Pastarųjų žinių apžvalga
DIENTOOms DRAUGAS, CHICA'GO, IS

Rašo B'mer Davis

KARAS DAR NEBAIGTAS

•> šiuomi metu karas įėjo į 
periodą, kurį Hitleris pava
dindavo “Creative pause” 
i( kūrybos pauza). Tas reikš
davo, praėjusiomis dienomis, 
kad jis rengėsi ką nors ak- 
tyvio pradėti. Šį sykį mes 
esame toj “kūrybos pauzo- 
je”, ries planuojame puoli-

4 mus, kurie gali būti nuo 
Graikijos ligi Norvegijos, 
arba kur kitur. Bet yra aiš
kūs daviniai, kad ir Vokieti
ja rengiasi ofensyvams prieš 
Rusiją, ne tokioj skalėj, kaip 
praėjusiais metais, arba net 
prieš dvejus metus; bet Hit
leris dar turi kelis milionus 
kareivių ir kelis tūkstančius

- lėktuvų, jis gali dar užduoti 
gerą smūgį.

DVIEJŲ FRONTŲ KARAS

Mes vedame dviejų fron
tų karą su daugiau negu 

u puse jėgų Pacifiko fronte. 
Abiejose pusėse mes pri- 
versti keliauti milžiniškus 
plotus, kad sutikti priešą, 
kuris kovoja daug arčiau 
savo šalies.-Kaip Mark Sul- 
livan neseniai rašė, kas lie
čia gazoliną ir aliejų — ame- 
rikiečių laivynas, armija ir

*

vybių ir turto. Kaip pasrė
bė jau praeitą savaitę, kas į» 
vyko Tunisijoj duoda mums 
vilties, kad vėl, kaip 1918 
metais, vokiečiai sustos, ka
da jie pamatys, jog jie ne
gali laimėti. Bet kol tas į- 
vyks, mes turėsime daug 
darbo, sunkių kovų ir nepa
liaujamos Amerikos karo 
produkcijos gamybos, už ku
rią turėsime užmokėti že
mesniu gyvenimo standartu, 
negu prie kurio buvom pri
pratę OWI

Naujos lietuviškos 
knygos

(LKFSB) Jau baigiama 
platinti draugų-prenumera- 
torių išleistoji knyga “Juo
zas O. Sirvydas”, kurią pa- 
rašė-redagavo Vyt. Sirvydas. 
Knyga turi 493 pusi., surink
ta daug medžiagos, net įdė
ta mažytė enciklopedija a- 
pie žymesnius Am. lietuvius, 
turėjusius ryšio., su Sirvydu, 
šis veikalas duoda nemažai 
žinių, informacijų iš Amer. 
lietuvių kultūros istorijos.

— Reikšminga, kad “Am. 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija” dabar uo
liai platina Rusijoje parašy
tas ar net Maskvoje išleiš-

Vatikanas praneša 
apie belaisvius

Vatikanas. — Popiežiais1 tag knygeles. Taip jie nese-

oro jėgos gal suvartoja dau
giau jų kelionėse pasiekti 
priešą, negu kovodami prieš 
jį. Atakuodami Vokietiją 
mes turime pagalbą dviejų 
tautų, kurios arti jos — Bri
tanija ir Rusija — ir kurios 

^ogistiniu atžvilgiu randasi 
daug geresnėje poizcijoje, 
negu mes. Vesti karui prieš 
Vokietiją daug aliantų jėgų 
randasi ten pat. Niekas ne
gali atspėti iš anksto karo 
eigos; bet imant bendrai, at
rodo, kad Vokietija gali bū
ti greičiau įveikta, kol Ja

ponija dar kariaujja, negu 
Japonija, Vokietijai kariau
jant.

Mes turime pasirinkti vie
ną iš dviejų pavojų. Prak
tišku patyrimu, vokiečių 
pavojus atrodo daug dides
nis. Hitleris yra paanudojęs 
savo okupaciją daug sėk
mingiau, pegu japonai, ku
rie per vienerius metus oku- 
pacijos nuveikė mažiau, ne
gu buvo tikėtasi. Didžiausia 
priežastis to yra, kad Japo
nijos užkariavimai visi ran
dasi užjūryje; jų produktai 
turi būti gabenami į Japo
niją laivais, kurie skandina
mi Amerikos submarinų.

Hitlerio užkariavimai ran
dasi arti Vokietijos. Tas vie- 

» tas gali lengvais pasiekti 
gfeležinkeliais ir kitais ke
liais. Jis jau apiplėšė oku
puotus kraštus. Dabar nori 
išplėšti iš jų visus vyrus ir 
pavergti vokiečių fabrikuo- 
se. Mūsų patyrimas duoda 
mums suprasti, kad yra

• ■ daug saugiau viską koncen-
* truoti prieš Vokietiją pir- 
’ miau. Bet tas nereiškia, kad 
Z' mes užmiršime Japoniją ar

ba kad mes leisime japo
nams pasinaudoti savo gro
biu. Šiais metais jie tai pa- ,

. » i
tirs. '

Bet visą tai ims daug lai
ko. Kad įveikti dvi dideles 
militarines imperijas, i m s 
laiko, sunkių kovų, daug gy- (

informacijos biuras bandė 
gauti tiesiogines žinias apie 
belaisvius kareivius, esan
čius Rusijoje ir Vokietijoje. 
L’Osservatore Romano laik
raštis praneša, jog informa
cijos biurui nepasisekė gau
ti tiesioginių žinių apie be
laisvius kareivius Rusijoje 
ir Vokietijoje. 1

Informacijos biuras ir to
liau siunčia į Washingtoną 
žinias apie Amerikos karei
vius, kurie yra belaisviais 
Italijoje. Amerikiečiai ka
reiviai bealisviai, esantieji 
italų nelaisvių stovyklose, 
labai išsilgę laukia iš namų 
laiškų.

niai išleido pas bolševikus 
pabėgusio Kordako sureda
guotą 254 p. knygą “Didy
sis Lietuvių Tautos Priešas”, 
kur surinkta lietuvių auto
rių - rašiniai apie vokiečius. 
Įdėta ištraukos ir iš vysk. 
Valančiaus bei Maironio raš
tų, taipgi jųdviejų atvaizdai 
kunigiškuose rūbuose. Ant
roji, Maskvoje išleista kny
gelė “Gyvajai Lietuvai” y- 
ra rinkinys į Rusiją iškelia
vusių liet. bolševikų rašytojų.

“DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS’’ HELP WANTVD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 Ko. Dearbom Street 
Tel. RANdolpIi #488-#48#

HELP WANTED — TYRAI

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
2742 W. 36TH PLACE

FREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. ir 40 vai.

Gera mokestis.
NATIONAL CARLOADING OORP.

Door 6. Hotise 3.
1STH & CLARK STS.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gerą. mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD

14th ir Clark Sts.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS

"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notiplstas (zeceris) g Aitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj daTbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

2334 So. Oakley Avė.. Cliieagn

HELP WAWTED — MOTERYS

HELP WANTED VYRAI

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regųliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki B 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper's ofisą 
. EDGEWATER BEACH HOTEL .

534# Sheridan Rd.

VYRAI
Dirbtuves Darbams

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

THE CRACKER JACK CO. 
48OO W. «fltb St

MOLDERIAI 
GRINDERS 
CHIPPERS

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

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedzie.

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

Po 12 melų kareivis 
grįžo prie sakramentų

Rochester, N. Y. — Cpl. 
R. E. Slayton, iš Fort Ben-

ning, Ga., parašė savo tė
vams, Mr. ir Mrs. W. W. 
Slayton, laišką, jog jis pa
skatino kitą kareivį grįžti 
prie sakramentų. Minimas 
kareivis prie sakramentų ne
buvo 12 metų. Dabar jis vėl 
naudojasi Dievo malonėmis, 
teikiamomis per sakramen
tus. i -*i *

*>- fili

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ 
KARO DARBŲ

PLIENO
WAREHOUSEfiJE 

Patyrimas Nereikalinga 
Patogios Darbo Sąlygos

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet 
Kreipkitės

2924 W. 51st STREET

CENTRAL STEEL
& WIRE CO.

Geležies Dirbėjai
PATYRĘ FITTERS 

Welderiai ir Pagelbininkai.
MID-CITY

ARCHITECTURAL IKON CO.
5535 S. State St.

f
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms i

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis t

SUKNELIŲ, SERMfiGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės— mūsų Specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

arba

J

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galini*. Ir jus savo ap
dėvėtą par'or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Fnrniture Kompani
jai- Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kairi 
NAUJA #avo’ 
dirbtuvėj. Di-g 
delis pagiria-" 
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galą.

• • •
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

VYRŲ REIKIA
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pasto
vūs darbai, gera mokestis.

U. S. TOOL A MFG. CO.
1528 Armitagc Avė.

Darbininkų
prie

ABELNIJ FOUNDRftS 
IR MAINTĘNANCE DARBŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
48 Valandų Savaitėje 

UŽTENKAMA® VIRALAIRIO 
Paranki I. C. ir busais tranrfportacl- 
ja. Employment ofisas atdaras visą 
dieną pradedant su pirmadieniu per
dėm šeštadieni taipgi visą dieną.

WHITING CORP.
157th k Lathrop Avė. 

Harvey, III.

VYRAI IR VAIKINAI
18 — 45

Drafto paliuosuoti, reikalingi išsila
vinti prie Rlvet gaminimo amato. 
Patyrimas nereikalinga. Ateitis. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos. De
fense dirbtuvė. (Vienas blokas nuo 
Garfield "L” ir C. A. ft E. R. R ). 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A Adams St.. Belltvood, III.

MAŠINŲ

OPERATORIAI
~ 4 *

f • ' •’ ’ S ‘- * .
Engine Lathe

Turret Lathe

Milllng Machine

Boring MUl
Vertiesi ir Horizontai ** ,

Gear Cntting Machines

Grinders

Intemal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 

1140 W. MONROE ST.

BUS B O Y S
At»lkrelpk1te l Colonnad* kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 

R»4» SherMan RA.

SKELBKITfiS “DRAUGE”

MERGINOS — MOTERYS
Reikalingos Išmokti Rlvet iraminimo 
nmnta. Patyrimas nereikalinga. Atei
tis. Gera mokestis. Puikios darbo 
salvgos. De*ense dirbtuvė. t Vienas 
blokas nuo Garfleltl ’T,” ir C. A. & 
E. R. R ).
CHICAGO RIVET & MACHINE CO. 
2.".iii Avė. & Aitams St.. Rellvvond, III.

MERGINŲ

Reikia prie dirbtuvės darbu. 48 
vai. savaitėje. Gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Pašaukite 

LAFAYETTE 2505. Mr. Feddor.
MERGINK relkfl’inga Dry Clea.ning 
krautuvėje ir atlikti kiek tai lengvo 
siuvimo darbo. Gera mokestis, pas
tovus darbas.

GILBERT’S TATT.O.RS 
352 E. 1151 h St.

* BINDERY MERGINŲ
Prie nauin mašinų. Darbas dieną, 

ar naktimis. Gera mokestis.
REDSON-RICE CORP.

111 N. Wacker Deive

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia nrie darbu lankstvtl ponieri- 
nius baksus. Reguliaria a’gos n'kė- 
Urnas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

Reikia Merginų
Nuo 58 iki 30 Metų 

Pradinė Moteatis 
55c į valandą.

40 valandų savaitė.
PROCTER & GAMBLE MFG. CO.

1232 W. North Avė.

HEI.P WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Nuolatini darbai. GeraReikalingos, 
mokestis.
KROLI. BROS. 1801 S. Michigan

ATYDA
MERGINOMS IR MOTERIMS

BILE AMŽIAUS
North side ligoninėje reikia Tarnai- 
čhi. Mokama alga ir duodama už
laikymas. Geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos.
Taipgi reikia Skalbykloj darbininkių. 
4 a>- 8 vai. ) diena. 6 dienu savaitė. 
Puikios darbo sąlygos. Gera mokes
tis. Be užlaikymo. Atsišaukit

707 FULLERTON

VYRAI IR »^)TERVS

DARBININKŲ 
IR BUCERIŲ 

Svarbiem Darbam 
Gera Mokestis

Laikas ir Pusė už Viršlaiki.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Seniority teisės ir kitos naudos.’ ė T t

THE

P. BRENNAN
COMPANY

3927 S. HALSTED ST.

MERGINOMS — 18 IKI 40
lengvi dirbtuvės darbai, kurios no
rėtu išmokt’ siuvimo darbą rankomis 
ar prie mašinų.

M. RO»N A CO.
5060 W. Adams

DIRBTUVES OFTSAS
Kreipkitės prie Eolas W. Palotais.

REIKIA

Mes Išmokinmsimė Prie 
Warehouse ir Miltų Malūno Darbų

GERA MOKESTIS
Algos pakėlimas gvarantuotas po 
60 dienų. Laikas ir pusė viršlaikiui 

Atsišaukit j

GLIDDEN CO.
(Soya Products Di vision)

5165 W. MOFFAT ST.
(Kampas Moffat Ir TAramte)

PORTERIS
Reikalingas Skalbvklos denarta- 
mente north sidės ligoninėje. 
Alga ir užlaikvmas. Geros darbo 
Ir gyvenimo sąlygos. 0 dienų sa
vaitė. Atsišaukite—

707 FULLERTON

NAKTIMIS DŽIANITORIUS 
Reikalingas north sidės ligoni
nėje. Alga ir užlaikymas. Geros 
darbo Ir gyvenimo sąlygos. Sek
madieniais ir šventadieniais nerei
kia dirbti. Atsišaukite—

707 FULLERTON

MERGINŲ,
prie ,

Defense Darbų
Drill Press Darbams

WEST SIDCJE
Insneetion, Assemblv ir Milling 

Mašinų Operatorių Reikia 
GEROS PRADINES ALGOS

Užtenkamai Progų Įsidirbimui
DIENA IR NAKTĮ STFTAI 

48 VAL. SAVAITĖJE
Laikas ir pusė Mokama už Virš

laikį Daugiau 40 Valandų. 
Seniai įsteigta i.šdirbimo dirbtuvė 

arti patogios transportacljos. 
Aplikantės turi turėt prirodymus 

pilietybės ir turi pereiti sveikatos 
egzaminaciją.

Dėl Pasitarimo Pašaukit;
SEELEY 3200 
MISS DOEY

ar atsišaukit J

DELTA - STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. Fulton St.

Vyrai ir Moterys 
17 — 55

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

SVARBI PRAMONE
Gera Transoortacija. 

Atsišaukite visą savaitę:

2425 S. ROCKWELL ST.
SHIPPINO CLERK PAGELRININ- 
KAS reika’ingas. Tam 30 ir 40 metu 
senume. Taingi reikia Vyrų dirbti 
Packing ir Sbtpping room. Drafto 
paliuosuoti. Pastovūs darbai. gera 
mokestis, puikios darbo sslygdu. De
fense dirbtuvė. MERGINOS reikalin
gos prie skirstvmo. inspektavimo ir 
pakavimo darbu. (Vienas b’okas 
Garflpld ••J,” Ir C. A. E R R 1. 
CHICAGO RIVET A MACHINE CO. 
25th Avė. A- Aliams St.. Beilwood. TU.

REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

Patarimas nereikalinga. Gera mo
kestis, nastovūs darbai. Diena ir 
naktį šiftai. Puiki transportacija.

ILLINOIS FELT CO.
2501 W. 48th St.

MERGINOS — MOTERYS
18 IKI 35 METŲ

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

prirodymus pilietybės.
STANDARD COIL PRODUCTS 

CO. 2329 N. Pulaski Rd.

TšnrHBiMAT DIESEL , ELECTTUO 
STREAMTIHER8 APSIIMA IŠMO
KINTI NEPATVRTTfelPS VATO S TR 
MOTERIS KAIPO MASINO OPE
RATORIAIS. RETKTA TUOJAUS 
PRIE SEKANČIŲ DARBŲ;

Welderiu 
Mach. Operatorių 

Machinisto
MAINTENANCE
PAGELBININKŲ

Kaip tai
Paprastų Darbininkų, Porterių 

ir Džianitorių.

100% KARO DARBAI 
$40 IKI $55 I SAVAITĘ 

PRADŽIOJE

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

ELECTRO - MOTIVE 
DIVISION

GENERAL MOTORS CORP. 
HOME OF THE 8TREAMLINERS

LA GRANGE, ILL.

CABINET MAKERS
Reikalingi Band Saurvers ir me
džio išdirbėjai su kiek nors me
džio išdirbimo dirbtuvės patyri
mu.'100 <% karo darbai. Pastovūs 
darbai, užtenkamai virš’aikio. Vy
rai dabar dirbanti prie svarbių 
darbų nebus priimami.
PHONE: HYDE PARK 6631

REIKIA VYRŲ 
KARO DIRBTŲVIME

Prie Rhlpplng ir Bal'lng darbų. Oe- 
raa užmokeatla. Purtovlh darbai. At
sigaukit tuojau. ATLANTIC PAPER 
CO., 383 E. 2Srd 8t.

VAIKINAMS IR VYRAMS
Prie Stock Ir 8hipplng room darbų. 
40c J valaandą Ir viršlaikis mokant 
laiką Ir puse.

THE WARNER COMPANY 
420 S. Waboah Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SKALBYKLAI DARBININKIŲ
Feeders — Folders 

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

BROOKS LAUNDRY
«00 North Blvil. Oak Park, III. 

Aiuittn 1»«O ar Vlllage 8000

SODA POŲNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store

534# Rhcrklan Ril.

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORES

Patyrusios prie single ir double 
needle power mašinų. Atsišaukti 
galit kas dieną po 9 ryte.
CHICAGO RAWHIDE MFG. 

1301 N. Elston.
CO.

, ASSEMBLY MERGINŲ
Patyrimas nereikalinga. Meg išmn- 
klnsim Jus prie lengvų ir (domių 
dirbtuvės assembiy darbu. Pastovūs 
darbai. 50c | valandą. 100% Defense 
darbai.

HENRY VALVE CO.
1019 N. Spauldlng

(3300 West on Grand Avė.)

Platink įdomiausią 
rafitį “Draugas”.

dien-

ĮVAIRUS pilno ar 
DALINIO LAIKO DARBAI

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

GITS MOLDING CORP.
4600 W. Huron

RENDVOJASI

RENDUOJA8I 3 kambariai antram 
aukšte. Įrengti su visais patogumais. 
Atsišaukit telefonu pašaukdami VAN 
BUREN 0018.

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgtėlam<>. Nuo 1800 
Iki #10,000 ui 4%. Gaukite mū
są veltui apkainavlmą.

JOHN O. SYKORA 
#411 8. K#nd Avė.

Phooe: CICERO 453.

NORI PIRKT

Defense darbininkas nori pirkt leng
vo svorio karą, geroj padėty—1933 
Iki 1940 metų modelio, Mokės Cash. 
Atsišaukit ar rašykit: DOVIS DEONI 
—2334 VVEST 24th STREET.

Juodoji meška, po žiemos 
miego atsibudus, esti taip 
pat riebi, kaip ir nueidama 
gulti. Meška atsikėlus ne
skuba maisto ieškoti.

K
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
• 1 j-

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

Entered as second-Class Matter Mare h 31, 1916 at Čhicago, III 
Under the Act of Mareh 3, 1879.

Gandai apie laikos propozicijas
Pastaruoju laiku buvo skleidžiama nemažai gandų 

apie įvairias taikos propozicijas. Daug kas darė spėlio
jimų, kad tos propozicijos yra gavusios pradžią Vati
kane. Kol patsai Vatikanas vienaip ar kitaip nepasisa
ko,• nieko tikro apie tuos gandus negalima pasakyti.

Suprantama, kad šventajam Tėvui rūpi taika. Kitaip 
jis nebūtų Taikos Kunigaikščio atstovu žemėje. Kiek 
Pijus XII, tiek prieš buvusieji popiežiai visuomet rūpi
nosi taika.

Popiežius Pijus XII jau prieš keletą melų paskelbė 
savo taikos planą, už kurį geresnio ligšiol dar nieks 
nepajėgė paruošti. Ir dėl to Vatikanas netarpinin
kaus tokiai taikai užmegsti, kurios planas galėtų pa
kenkti Šventojo Tėvo norams ir planams pastovią ir 
teisingą taiką pasauly atstatyti.

Mes galime būti tikri, kad Jo Šventenybė domėsis 
kiekviena taikos propozicija, kuri užtikrins pergalę tei
singumui ir Keturioms Laisvėms. Popiežius džiaugsis 
tokia propozicija, kuria teisė nugalės žiaurumo jėgą ir 
užtikrins laisvę visoms tautoms ir visiems žmonėms. 
Jis jau ne vieną kartą yra nurodęs kelius, kurie veda 
prie tokios pergalės. Jei Šventojo Tėvo tarpininkavi
mas padėtų įgyvendinti tokias taikos propozicijas, be 
abejonės, jis sutiktų tarpininkauti.

Nepaisant kad ir garbingiausias asmuo ar tauta kreip
tus į Vatikaną prašant tarpininkavimo, jis nesutiks, jei 
taikos siūlymai nesutiks su tais taikos dėsniais, kuriuos 
Jo Šventenybė pakartotinai yra paskelbęs.

•

iv. Kazimiero gar. auksinis jubiliejus
Gegužės 23 d. Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, 

Pa., pradėjo švęsti savo gyvavimo auksinio jubiliejaus 
metus, dalyvaujant J. E. vysk. Boyle. Atlaikytos iškil
mingos pamaldos, turėtas puošnus bankietas.

šv. Kazimiero parapijos organizavimo darbas prasi
dėjo 1891 m. Kadangi tuo laiku neturėjo lietuvio kuni
go, patys žmonės savo iniciatyva šaukė susirinkimus, 
rinko pinigus parapijai steigti, organizavo. Tačiau tik 
1893 m. buvo galima tikrasis parapijos steigimo dar-

* t
bas pradėti, kai atvyko kun. Adomas Lopatto, kurs, 
tiesa, tik keletą mėnesių čia tesidarbavo. Jo vieton tais 
pačiais 1893 metais atvyko jaunas ir energingas kun. J. 
J. Sutkaitis, išklebonavęs Šv. Kazimiero parapijoj ligi 
savo mirties — 1927 m. Jo rūpesčiu buvo nupirkta baž
nytėlė, kurioje laikyta pamaldos ligi 1900 m. Pastaty
ta graži ir erdvi mūro bažnyčia ir mokykla.

Dabartinis klebonas kun. Magnus Kazėnas šv. Kazi
miero parapijoj klebonauja nuo 1920 metų. Šis ener
gingas ir nepaprastai darbštus vyras daug ką naujo 
šion parapijon įvedė. Pirmoje vietoje rūpinosi kelti 
žmonėse maldingumą. Daug dėmesio kreipė į parapijos 
mokyklą. Jo rūpestingumu 1934 m. čia įsteigta bernai
čiams ir mergaitėms vidurinė mokykla — High School. 
Jai vadovauja Seserys Pranciškietės, prie kurių vienuo
lijos įsteigimo kun. M. Kazėnas yra daug prisidėjęs. 
Jisai, be'visų kitų darbų, pasirūpino įsteigti gražias 
parapijos kapines Dievo Apvaizdos Kalne, kur yra Šv. 
Pranciškaus Seserų vienuolynas ir mergaičių akade
mija. Prieš pora metų užbaigta statyti nauja klebonija.

Per penkiasdešimts metų veikusi Šv. Kazimiero pa
rapija Pittsburgho lietuvių gyvenime suvaidino didelį, 
vaidmenį ir religiniu, ir tautiniu, ir kultūriniu, ir so
cialiniu atžvilgiu. Ne menkesnį, jei ne didesnį vaidmenį 
ji turės suvaidinti ir ateityje. Tam turi daug galimu
mų. šiandien ji turi visus pastatus, mokyklas ir viską 
kitą, kas reikalinga Dievo garbei kelti ir palaikyti lie
tuviuose religines ir tautines brangenybes.

Sveikiname auksinį jubiliejų švenčiaričią parapiją ir 
jos vadiį!

Nauja priemonė melagystėms skleisti
Balandžio 25 d. Lietuvos ministras P. Žadeikis para

šė laišką New York Herald-Tribune, kuriame jis ati
taisė neteisingas žinias apie Lietuvą, nurodant,, kad 
1940 m. birželio mėnesį bolševikai jėga Lietuvą oku
pavo ir kad okupantų pravestieji Lietuvoje rinkimai bu
vo niekas daugiau, kaip apgavystė.

Balandžio 28 d. K. Pilėnas parašė laišką tam pačiam 
laikraščiui gindamas bolševikų smurtą Lietuvoje.

Bet kas keisčiausia, kad gegužės 19 d. sėdėdama 
Maskvoje “poetė” Salomėja Neris taip pat parašė P. 
Žadeikiui “atsakymą”, užgirdama bolševikų ginkluotą 
įsiveržimą į Lietuvą ir įtikinėdama, kad Maskvos pra
vesti “rinkimai” Lietuvoje buvo “teisėti” ir kad tas 
baisusis smurtas turėjęs “visų” Lietuvos žmonių “pri
tarimą ’ ’.

“Raudonosios Salomėjos” laiškas Herald-Tribune bu
vo įdėtas pora dienų po to, kai jis buvo parašytas' Mask
voje. Čia yra įdomūs keli dalykai:

1. Kas Salomėjai Neris pranešė, kad New Yorko dien
raštyje buvo įdėtas P. Žadeikio laiškas?

2. Kas apmokėjo tų kablegramų lėšas, kurios vis tik 
buvo didelės, nes Salomėjos Neris laiškas yra labai 
ilgas?

Mes taip sau galvojame, kad pati Maskva nebūtų su
tikusi finansuoti tokią korespondenciją, jei jos agentai 
ir būtų pranešę jos komisarams apie P. žadeikio laiš
ką. Visi daviniai rodo, kad to rašinio arba atsakymo 
“raudonoji panelė” Neris nė nematė. Greičiausiai jis 
buvo suredaguotas New Yorke. Pirmiatfeiai, kad labai 
greit su ja “susižinota”, antra — ji anglų kalbos nemo
ka, trečia — vargu ji būtų išdrįsusi tiek daug melagys
čių prirašyti, nors ir yra “Aukščiausios SSSR Tarybos 
deputatė”.

Pagaliau, jei taip jau ir būtų įvykę, kaip bolševikai 
nori parodyti, kad įvyko, ta visa publikacija vis tik ne
daro garbės nei New Yorko lietuvių bolševikų komisa
rams, nei Maskvai, nei Salomėjai Neris. Kokias jie prie
mones, kad ir apgaulingiausias, nenaudos 1940 metų 
vasaros Maskvos smurtui pateisinti, pasaulio neįtikins. 
Tą smurtą pasmerkė ne tik lietuvių tauta, bet visas 
civilizuotas pasaulis. Jį pasmerkė ir Jungtinių Valsty
bių vyriausybė ir visuomenė. Gaila, tik, kad atsiranda 
Amerikoje dienraščių (New York Herald-Tribune ir kai 
kurie kiti), kurie duoda vietos melagystėms ir šmeiž
tams apie Lietuvą skleisti.

Reikšminga žinia
Vienas Švedijos laikraštis neseniai paskelbė žinią, 

kad nacių administracija vakarinėj Lenkijoj išleido įsa
kymą sunaikinti visus dokumentus, liečiančius Lenki
jos žmonių persekiojimą ir kankinimą.

Esama žinių, kad tas įsakymas jau yra vykdomas į 
gyvenimą.

.Ši žinia vis tik yra ypatinga. Politikai ir militari- 
niai strategai, be abejonės, iš jos padarys atitinkamų 
išvadų.

I SPAUDOS APŽVALGA ]
•• •• U* f r ■

Tiesos žodis ,
Chicago Herald-American praėjusį penktadienį įdėjo 

labai stiprų ir teisingą editorialą prieš filmą “Mission 
to Moscovv”. Editoriale nurodoma, kad toji filriaa turi 
tikslą iškelti žiaurųjį totalitarizmą ir komunizmą pa<- 
statyti aukščiau už Jungtinių Valstybių demokratinę 
santvarką ir institucijas. Esą nė pati Maskva nebūt 
sugebėjusi paruošti tokį komunistinės propagandos kū
rinį, kokį paruošė buvęs U. S. ambasadorius Maskvoje 
Joseph D avies, iš kurio knygos tasai “kūrinys” nufil
muotas.

Herald American vedamasis straipsnis duoda tai fil
mai — “Mission to Moscow” net dešimts skaudžių ir 
.teisingų apkaltinimų.

Rašinio pabaigoje pabrėžiama, kad ta filmą užgau
nami patys pagrindiniai laisvės dėsniai. Ja priėštara.u- 
jama tiems tik'slams, dėl kurių jungtinės tautos veda 
šį didįjį karą.

Apie spetotentus
N. Gadynė daro tokią pastabą:

“Brangsta maistas, brangsta viskas, be ko eilinis 
pilietis negali apsieiti. Mūsų vyriarusybė bando su
valdyt spekuliantus, bet, kol kas, netari reikiamo 
pasisekimo.

“Spekuliantams suvaldyti reikalinga visuomenės 
talka. Deja, ne visur ir ne pas visus jos sulaukiama. 
Yra “čizlerių”, kurie bando pasinaudoti; yra mulkių, 
kurie graibsto viską ir moka reikalaujamas kainas.

“Tokių “čizlerių” ir tokių mulkių nestoka ir pas 
muSj lietuvius,’’

Slaptas švietimas balanos gadynėj 
Lietuvoje
- 35 m. riup nritfies ton. J. Katelės. - Paskuti
nės sukilėlttį išpažintys prieš mirti. - "Nemo
kyk mergaičių, jos tik meilės laiškus rašys..."
- Kai slaptas knygas poriniais vežimais gabe
no ir rašalo kibiras gamino. - Šipuliais pasi- 
šviesdamos naktims rašė prie girnų, ant 
priežadus. /
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Gavo nursės dioiomj— 
Sv. Jono mirsiu moky
kloje, Springfield, Iii.

Šiais baisiais kraujo pra
liejimo, ištrėmimų, žudynių 
laikais mūsų širdys jaučia 
nenumaldomą ilgesį žmoniš
kumo. Iškentėjusios ir nu
kamuotos sielos nors kiek 
atsigauna, prisimindamos a- 
nuos praeities šviesiuosius 
žmones, kurie stengėsi saulę 
atnešti .į kentėjimų debesi
mis apgaubtą žemę. Vienu 
iš tokių Lietuvos žmonių bu
vo kun. Jonas Katelė, gyve
nęs Lietuvoje, kai ten ne
buvo žodžio laisvės, kai ten 
žandarai uoliai gaudė slap
tus susirinkimus ir žiauriai 
baudė už kiekvieną surastą 
lietuvišką knygą. Šiemet su
eina 35 metai nuo to Lietu
vos švietėjo mirties ir jį ver
ta prisiminti, tuo labiau, kad 
jisai buvo toks žymus. Lietu- 
vos žmoniiį dvasios vadovks: 
jisai visa 20 metų anksčiau 
išėjo dirbti visuomeninio 
darbo, negu didysis popie
žius Leonas Xlll įsakė tai 
dvasiškiams, ir lietuviškojo 
švietimo srityje jisai visa 
dešimčia metų buvo pralen
kęs dr. J. Basanavičiaus 
“Aušrą” (2iūr. V. Bičiūnas 
“Kun. J. Katelė”, pusi. 246). 
Sukilimo laikų auklėtinis

Jonas Katelė gimė kaip 
tik išvakarėse Lietuvos su
kilimo: 1831 m. per Naujus 
Metus, Kupiškio parapijoje, 
ūkiriinkų Šeimoje. Vargo 
žmonių meilę if lietuvišką 
nusistatymą jame stiprino 
vysk. Valančius iš kurio ran
kų ir kunigo šventimus ga
vo pabaigęs Varnių kunigų 
seminariją. Iš pradžių buvo 
vikaru • Naujamiestyje, Jū
žintuose, Dusetose, Zarasuo
se. Tada Lietuvoje siautė 
baisios 1863 m. sukilimo aud 
ros. Kun. J. Katelei būnant 
Zarasuose dažnai tekdavo 
klausyti išpažinčių mirti pa
smerktų ar ištremiamų su
kilėlių. Jisai gerai pažino jų 
meilę savojo kčašto ir dėl 
to pakeltas aukas,, jis taip 
artimai pajuto jų kančias. 
Jų tarpe pasitaikydavo jam 
artimų pažįstamų. Tie ne- 
laimingie ji b i j o čŲt v o, kad 
nors rusai jų nekartų, lyg 
nlalonės laukė, kad Jau ge
riau sušaudytų, bet ir tos 
jų viltys dažnai neišsipildy
davo; ir tada, parėjęs iš ka
lėjimo, iš egzekucijų vietos 
kun. Katelė paslėpęs savo 
veidą pagalvėje verkdavo, 
kad ta visa šlapia pasidary
davo. Taip jis labai išmoko 
atjausti Lietuvos žmonių 
kančias.

Pas varguottns su 
lietuviška knyga

Matydamas kiek daug me
džiaginių ir dvasinių nuos
tolių lietuviai kenčia nuo 
girtavimo, jisai pats nusi
statė ir ištvėrė — visai ne

vartojo svaiginančių gėrimų, 
tuo ir kitiems duodamas gru 
žų pavyzdį. Pamėgęs knygas 
jisai atliekamą laiką nuo 
bažnytinių pareigų skyrė 
skaitymui, švietimuisi ir pa
linko šviesą nešti į nuka
muotą lietuvišką kaimą. Pri
simindami savo buvusį auk
lėtoją, jo parapijiečiai taip 
pasakoja:

— Nei su valgymais, nei 
su gėrimais, nei sru turtingu 
luomu nesusideda, ale visus 
jaunuosius po savim trau
kia, mažulėliams veža ba- 
ronkėlių, o dideliems, kurie 
moka skaityti, dalija šven
tųjų paveikslėlius...”

Taip jo darbo pradžią nu
sako, kai jisai buvo nukel
tas klebonu į Panemunėlį.

O žmonės čia tokio švie
tėjo buvo reikalingi: kiek
viename didesniame kaime 
čia, kaip ir visoj Lietuvoj 
anais laikais, sėdėjo žydas 
smuklininkas. Suvargę žmo
nės paskutinį skatiką, pas
kutinį pūrelį grūdų prager
davo, o su tuo drauge ėjo 
palaidas gyvenimas, tamsu
mas ir vargas.

Naujasis parapijos gany
tojas visų pirma pasirūpino 
įsigyti žmonėse pasitikėji
mą, pririšti juos prie savęs. 
Čia jam daug padėdavo lie
tuviška daina:

' — Būdavo, — pasakoja 
jo parapijiečiai, — atvažiuos 
pas ligonį, tai ir mažus ir 
vaikus susišaukia ir visas 
paaugles mergaites ir liepia 
mokytis dainuoti”. Pats jis 
nebuvo didelis dainininkas, 
bet žinojo, kad dainavimu 
galima greičiau žmones prie 
savęs patraukti, o užkaria
vęs jų širdis ėmė raginti 
prie knygos:

— Žabali (akli) esate, pra 
sišvieskite. ”

Nemoki skaityt, tai ir 
“iteslžeriyk” (nevešk)!

Rusų valdžia suprato kas 
per paukštis tas naujasis 
klebonas. Pavedė jį šnipinė
ti rusui mokytojui, o vėliau 
— specialiai čia atkeltam 
pašto viršininkui. Kad eek-

Panelė Harriett Raubfinas

Panelė Harriett Ra.ubūnas, 
sekmadienį, gegužės 30 d. 
gavo nursės diplomą iš “St. 
John's School of Nursing^ 
Education,” Springfield, III.

Pakėlimo iškilmės buvo 
labai įspūdingai atliktos Šv. 
Panelės Nekalto Prasidėjimo 
katedroje.

P-lė Raubūnas yra baigusi 
Šv. Kazimiero Akademiją. 
Laike savo mokslo dienų 4 
Akademijoje, turėjo garbės 
būti savo klasės vyresniąja.

Panelės Raubūnas tėvai 
V. Raubūnai, gyvena Chica- 
goję, Marąuette Park lietu
vių kolonijoje, 6231 So. Ma- 
plevvood Avė.

liai netąip galėtų pastebėti, 
savo slaptąjį švietimo dar
bą kun. Katelė ėmė varyti 
naktimis; nuvyks naktimis 
į kaimą, susikviečia žmones, 
ypač jaunimą, iš pradžių po- 
kalha apie giedojimą, kitus 
parapijos reikalus, o toliau, 
ima dalyti slapta platina
mas lietuviškas kny gėlės. 
Kaimo praščiokai nebuvo 
pratę, kad šviesuolis su jais 
taip bendrautų ir Katelės 
elgesys jiems kaip stebuklu 
atrodė:

— Tokio kunigo niekur 
nebuvo girdėti, kad taip do
vanai dalytų knygas, kurios 
taip sunkiai gaunas.”

Katelė taip uoliai ėmėsi 
švietimo darbo, kad apgar
sino neduosiąs šliūbą mer
gaitėms, kurios nemokės 
skaityti. Tai buvo naujovė 
mergaites raginti prie moks
lo, bet jis galvojo ‘— jei bu
simosios motinos mokės šklk 
tyti, tai jos ir vaikus išmo
kys. Net jei tos parapijos 
mergaitė nutekėdavo į kitą 
apylinkę, Katelė rašydavo a- 
nam klebonui laišką, kad tas 
prižiūrėtų, ar ji vaikus mo
kina lietuviškai skaityti. Tos 
pastangos atnešė gražių vai
sių: žmonėse sumažėjo gir
tavimas ir kiti žalingi įpro
čiai.

K. J. Prunskis 
(Bus daugiau).

f DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijai® Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite J mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rflšj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

AI’ROK AVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITVVINAS,
General Managcr.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALFSMANAI

3039 SO. BTALSTED ST. TEL. VICTORY 1272'
VALANDOS: Sekmadieniais nuo S vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 5:30 valandos popiet
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CH1CAGOJE IR APYLINKĖSE
1 K. A. Rėmėju seimo
programų prisiminus

Wesyti “Dūdų kvartetą’’ 
bėrio kūrinį.

Įdomiausia buvo Kristinos 
Milerytės solo dainos: ‘‘Sa-

Jau yra tokia tradicija, kiau nebaisi man kelionė’ ’ ir 
kad seimai baigiami bankie- “Aria iš ‘Carmen’ ” — abi
tu, arba vakariene su prog
rama. Kasmet, prieš mokslo 
metų pabaigą, įvyksta Šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų seimas. Apie bendrą 
seimo nuotaiką, jau skaitė
me “Drauge“. Kiek plačiau 
reikia apsistoti ties seimo 
bankietu ir jo programa. Bau 
kietą puikiausiai paruošė Šv. 
Kazimiero seserys akademi
jos salėj. Kun. Urba buvo 
bankieto ir programos^vede- 
ju. Prie vakarienės susėdo 
apie 300 seimo dalyvių ir 
svečių. Iš Chicagos lietuvių

Bizet kūriniai. Kristina šias 
sudėtingas dainas išpildė su 
giliu jautrumu ir pergyveni
mu, taip, kad visą publiką 
sužavėjo. Kristina Milerytė, 
tai nauja kylanti akademi
jos dainininkė — žvaigždė.

Adelė Druktenytė, jau ge
rai žinoma solistė Chicago- 
je, šiemet baigianti akade
miją puikiai sudainavo liau
dies dainelę “Paukštutė, lakš 
tutė’’ ir gana sunkų Strauss 
kūrinį “Pavasario balsai’’ 
(Voices of Spring).

Vienas iš paskutinių prog-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

("Draugas” Acme teleunoto) ' 
Teisėjas Fred M. Ninson, i

Iš draugijų veikimo. Lab- gero prisiruošimo turėsim kūmų, bet nenusimena. Ruo- 
darių kuopa — Varnas pra
nešė — dirba visu atsidavi
mu artėjančiai kapų lanky
mo dienai, nes kuopa dirbs 
virtuvėje; be to, dar rūpinas 
ir rinkėjomis prie kapų. Kvie 
tė visus prisidėt sulyg išga
lės darbu ar auka, nes nuo

džiuginančias ir sėkmės. 
ARD — Pautienė — pa

sidžiaugė, kad jų darbuotė 
davė gražių sėkmių, t. y. 
kaip jų kuopos ruošta bun- 
co, taip ir įvykęs seimas.

Vyčių kuopa — Zaromskis 
pranešė — nors ir turi sun-

šias prie pikniko liepos 5 d., 
Vytauto parke. Duodamos 
didelės dovanos laimėjimo

keliu. Tikietai tik 10c. Kvie 
tė visus į talką jaunimui.

Kitų kuopų tarpe kol ka 
nieko naujesnio neveikiami

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZ1M FUMERAL HOMt
, Geriausias patarnavimas — Moteris, patarnauja. 

ĮĘHONE 9000 1117 ROOSEVELT STRĘĘT

intelektualų dalyvavo teise , u
jas Zuns su žmona, konsų- aĮ_ i5 Rentucky, paskirtas eko- f

"" liko 18 akademikių. Puikiai ““‘I08 stabilizatorium, vie

pašoko Kubilą, Kalvelį, Ke
purinę ir Voveraitę. Tauti
nius šokius mokė Sonja Pi- 
piraitė. Reikia duoti kredi
tas akademijai, kad visoms 
šokėjoms įjtaisydino tautiš
kus lietuvių kostiumus, ku
rie nedaug ką tesiskiria nuo 
originalių kostiumų. Taip 
pat visų akį patraukė labai 
gražios scenos dekoracijos, 
iš kurių pavasario nuotaika 
trykšte tryško. Akademija 
turi geras menines pajėgas

las P. Daužvardis su žmo
na, red. L. Šimutis, adv. J. 
Grišius su žmona, kun. Bal
tutis, kun. Mačiulionis, MIC., 
kun. P. Cinikas, “Draugo” 
adm. Bankieto metu gražias 
kalbas pasakė konsulas P. 
Daužvardis ir teisėjas Zūris.

Programa seimo bankietui 
buvo paruošta įdomi. Pir
miausia Sylvia Račkiūtė, a- 
kademikė, pasveikino seimo 
dalyvius ir padėkojo už jų 
duosnumą. Tada didingas a- 
kademijos orkestras vado

ton James F. Byrnes, kuris 
paskirtas naujai įsteigto ka
ro mobilizacijos ofiso virsi- 
ninku.

Iš Federacijos 
veikimo

Brighton Park, — Fede
racijos 19 skyr. susirinkimas 
įvyko gegužės 25 d. Vaiče
kauskas plačiai papasakojo 
iš Federacijos apskr. susi
rinkimo. j t 1 i , *

A. t
BOLESLOVAS
VALANTINAS

Gyveno 11116 S. Whipple St. 
Mirė geg. 28. 1943, i vai. po
piet, sulaukęs puse s amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Joniškos parap 
Paldruvių kaimo.

Amerikoje išgyveno 34 m. 
Paliko dideliame nuliūdime

moterį Barborą, (po tėvais1 
Kragaitė), sūnų Petią (U. S. 
Navy), švo.erką Eleną Yon- ’ 
kienę, jos dukterį ir žentą O- 
ną ir Prane škų fllcLantore ir., 
daug kitų giminių, draugų ir r 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
seserį Teose Norkuvienę, jos 
Šeimą ir kitas gimines.

Velionis priklausė prie Chi- 
cagos Lietuv.ų draugijos ir 
pirmininkavo 8. L. A. 178 kp.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuves įvyks trečiadienį, 
birž. 2 d. iš kopėčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Moteris, **ūnus, Svo- 
gerka, Jos pūkte ir Žentas ir 
Giminės.

Laidotuvių Direkt. Antanas 
M. Phi.lips, Tol. Yards 4908.

BALTRUS ZENKUS
Gyveno 1713 No. Alarshfield 

Avenue

Mirė geg. 31. 1943, 7:45 vai. 
ryte, sulaukęs puąės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
du sūnus Pranciškų, ir Williani, 
tris dukteris Marijoną Koltz, 
žentą Joseph, Isabelle Sehu- 
man, žentą Frederick, anūką 
Robert ir Anna, pusbrolį Juo
zapą Jocius ir daug kitų gimi
nių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioj. 
17 35 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, I'o pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Sūnui, Dukterys, 
Žentai, Arnikai, Pusbrolis ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chavvicz ir Būnat, Tel. Canal 
2515.

Kiekviena tauta tur savo 
gelmėse šventąją vietą, kur 
dega jos amžinoji ugnis. 
(“Romuva”).

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEKN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

I

SUVIRS 200 PAMINKLUI 
RANDASI PAS MUS JUSU 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI prl- ‘ 
davė daugeliui mųaų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

----

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas

vejamas seselės Bernardas fc. jr &
išpildė du rimtus Bagley ku
rinius: “National Emblem“

Nenumesklt senų, sugedusių Budelninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima, pataisyti, kad duųtų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Blg Ben, * '
ma patafagrU...

ir “American Patrcl“. Aka-j 
demikės pasirodė puikiomis 
balerinomis “Pavasario šo
kyje“, “Dancing Dinah” ir j 
‘ ‘ Čigdnių šokyje ”. Origina- 
his buvo smuikininkės Lore- 

• tos Zailytės ir pianistės Re-1 
ginos Benaitytės minuetas. 
K. Simonaitytės ir O. Rim- 
kiūtės dueto dainos “Aš mer 
gyte” ir “Aš atsikėliau” (a- 
bi liaudies) visus dalyviui 
užkrėtė smagia nuotaika.

Abi dainininkės dar jau
nos, rodos, pirmametės, bet 
turi gražius balselius.

Instrumentų muzikos mė
gėjai turėjo progos pasiklau-

navimo srityje. Lietuviams 
katalikams yra didelė garbė 
turėti tokią puikią moksle

lems Kazimierietėms, kurios 
visa tai suorganizavo, taip 
pat kreditas rėmėjams, ku
rie prisideda prie jos išlai-

instituciją. O kreditas sese- kymo ir tobulinimo. A.S.
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Z

' “O. ’
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Llttle Ben ir kiti buddidkai gall-

Apkainavimas Veltai be Obligacijos
V

PASKOLOS 
. DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

B

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CIUdAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonui:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKA8 

Sekretorius

WHO LESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythtng in the line of 

Furniture

AtEX
ALCSAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

S|IOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

RKPUBUC 0051

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI • • • •

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankoael •••••• •

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE I3THUANLAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JULS IR J CSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IK LINKSMUMO, NES 
TAI 1IAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPEltATCROS I

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

MALIAVOJANT savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calclmlne, wallpaper, pleis- 
terio ir wallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
pėl Insulacijos, Piumbirig ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Mityk!

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Comer 551h and State Streets

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

• • • • •

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - '' .

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue,'Cicero.1
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

, —fe

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE i 
Patarnavimas j

Dieną ir Naktį. Į

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

• »«»
ANTANAS M. PHILLIPS

mn LITUANICA AVENUE l'bonr VAROS IMSI

J. MULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. phone LAFAVETTE j

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STRIK t

Teiephone VAROS 1410

L J. ZOLP
1046 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781 į |

MAŽEIKA
•819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKASi
Phonea YARDS 1188-M

LACHAWXCZ IR SŪNUS
Phone CANAL 251' 

Tel. PULLMAN 1270

2814 WE8T 2Srd PLACE 
SKVRIUŠ: 42 E. 108th ST. 
10756 S. MICH1GAN AVĖ.

jgs'.ai
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Chicagietis herojus, su kulka galvoje, 
nukovė du japonus Guadalcanale
GALVOJO KAD MIRĘS, TADA ĖMĖ NETIKĖTAI EITI. 
DRAUGAS IŠGELBĖJO JO GYVYBĘ.

; Frontuose įvyksta nepa
prastų pergyvenimų. Armi
jos leitenantas Alfred J. 
Marti, 27 metų amžiaus, 
chicagietis, Guadalcanal’e 
kovoje su japonais buvo su
žeistas kulkos į galvą, esant 
proto spaudimui manė, jog 
pairęs ir netikėtai pateko 
prieš priešo pozicijas. Būda
mas sužeistas nukovė du ja
ponus.

" Lt. Marti šiek tiek atsi
mena apie savo kovą su ja
ponais, bet kitas smulkme
nas papasakojo jam drau
gai kai jis pabudo Naujos 
Zelandijos ligoninėje, po tri
jų savaičių vėliau.

ATSIMENA, JOG KULKA 
PATEKO J GALVĄ

“Aš buvau pasiųstas su
stiprinti marinų linijų”, — 
pasakė leitenantas.

“Pusiaukelyje einant į 
kalną atsidengė kryžminė 
ugnis iš machine guns iš 
mūsų dešinės ir aniperiai 
Buvo mūsų kairėj^. Du vy
rai krito.

“Sniperio kulka perėjo 
per mano galvos šalmą (ke
purę). Kulka pateko į galvą 
ir šalmas nukrito. Tai aš 
aiškiai atsimenu.

“Tai yra mano mirtis”, ta
riau sau. “Tai yra įvykis, 
kurį aš atsimenu.

“Aš atsimenu, jog gulė

......... ......... . ........

Atyda Lietuviams!

Budriko Didelėj Krautuvėj Randasi — 
Radio, Iewelry, Laikrodėlių, 

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

JOSEPH F. BUDRIK, Incorpmateil
FURNITURE KRAUTUVE 

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

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymas Radio Programai leidžiami Budriko Krautuvas
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

jau žolėje, maniau, kad esu 
miręs, mačiau prisiartinant 
du kareivius. Vienas išsi
traukė peilį.”

NUKOVĖ DU JAPONUS

Toliau leitenantas sako:
“Aš gulėjau ant mano 

šautuvo, bet mano automa
tiškas šautuvas buvo ran
koje. Aš šaudžiau. Japonas 
peiliu puolė ent manęs, jis 
įpiovė man petį. Aš nustū
miau japoną ir paleidžiau 
ugnį.1 Aš atsimenu kitą ja
poną. Aš paleidžiau ugnį į 
jį. Jis taip pat krito.

“Aš sulaužiau šautuvą į i 
tris dalis, (ugnies mechaniz
mą įsidėjau į savo pakietą. 
Tada laikydamas .45 ranko
je, pasakė man vyrai, ėjau 
aplinkui kovos lauką. Prie
šas iš machine guns atiden
gė ugnį. Tuo laiku perkri- 
tau, bet kritau ne dėl ma
chine guns ugnies, bet dėl 
kulkos, kuri buvo mano gal
voje. Trys japonai atėjo ir 
norėjo mane nužudyti, bet 
žolėje gulintis corporal nu
kovė visus tris japonus. Jis 
išgelbėjo mano gyvybę.”

1

Lt. Marti buvo suteikta 
pirmoji pagalba. Vėliau jis 
buvo nugabentas į N. Zelan
dijos ligoninę. Po šešių sa
vaičių, kai jis atsibudo, bu
vo atgabentas į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

IŠGELBĖTA LĖKTUVO ĮGULA ISSILAIKIUSI 5 DIENAS ANT -RAFTO”

"Draugas” Acme phott

Motorinis bangžuvių laivelis nuo Amerikos laivo “Marbblehead”, išgelbėjo keturis 
armijos bombonešio narius, kurie praleido penkias dienas be maisto ant guminio gel
bėjimosi rafto, po to kai buvo priversti nusileisti į jūrą. Tai buvo šie vyrai: kapit. dė
tus Wray, Corsicana, Texas; Lt. John J. Guiher, Akron, Ohio; Lt. John R. Stokes, Col- 
ton, Gal.; ir Pvt. Harry C. August, Arlington, Texas.

Surastas žiedas 
po 24 metų

Chicago, 11.— Vyras be- 
kasinėdamas pergalės dar
že žemę, pereitą penktadie
nį, rado savo žmonos vedy
binį žiedą, kuris buvo pa
mestas prie 24 metus, ve
dybinis žiedas ‘ buvo pames
tas 1919 m., liepos mėnesį.

Laimėjo batų 
kupong

St. Louis. — Civilinės tar
nybos darbininkė pasiuntė 
sekančio turinio raštą racio- 
navimo boardui:

“Aš suvartojau mano 17 
coupon pirkdama porą batų, 
bet jie spaudžia ir aš nega
liu jų nešioti. Man beliko 
pora auksinių rytinių san
dalų ir pora sidabrinių su 
raudonomis užkulnėmis, ku
rios turi 3 colius. Ar jūs no
rite mane matyti Dėdei Ša
mui dirbant su raudonais 
ir auksiniais batais arba 
duokite kitą racionavimo 
kuponą?”

Ji gavo kuponą.

Šeši sužeisti
Chicago, IU. — Pereitą 

penktadienį buvo sužeistos 
dvi moterys ir keturi vaikai, 
kada antrojo aukšto porčius 
nukrito į kiemą.

Užduso z
Chicago, III. — Tėvas ra

do lopšyje uždususį devynių 
savaičių savo sūnų dvynuką.

Paragink užsisakyti “Drau
gą”.

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.

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

Telefonas — GROvehill 2242

Vyrai gyveno ant lite raff jūroje 39 
dienas, kol buvo išgelbėti

Washington, D. C. — Bu
vo sutorpeduotas britų pre
kinis laivas. Prieš keletą 
dienų keturi vyrai liko iš
gelbėti navy sargybinio 
bombanešio. Keturi jūrinin
kai plūduriavo 39 dienas jū
rose ant “life raft” Atlanti- 
ke.

Gegužės 28 dienos prane
šėjas pasakė, jog bombane- 
šį vairavo Lt. Maurice Kauf- 
man, Wappingerę Falls, N. 
Y., šautuvininkas J. Albert 
Willey, AlexandrĮa, Ind., iš 
bombanešio pamątė bombos 
dūmus. Dūmai nurodė “life 
raft”. Lėktuvas nusileido 
prie rafto ir paėjnė keturis 
asmenis.

Iš išsigelbėjusių įgulos 
vyras pareiškė, jog keleivių 
tarpe buvo moteris ir du 
maži vaikai.

Dvidešimt dviejų metų 
amžiaus jūrininkas, kuris 
kalbėjo keturių vardu, pa
sakė, jog jų laivas buvo 
paliestas naktį dviejų tor
pedų laike penkių sekun
dų. Pirmoji torpeda palie
tė priešakinį Uitą, antra 
pataikė į laivo vidurį. Ku
rie buvo priešakinėje lai
vo dalyje, nespėjo išsigel
bėti, — pareiškė jūrinin- 
k\s.

22 metų jūrininkas per 
laivo kraštą iššoko ir vėliau 
rado savo draugus ant raft, 
kurie irgi taip pat iššoko iš 
laivo.

Keletą valandų tamsoje 
jie girdėjo pagalbos šauks
mus, bet auštant šauksmai

nutilo. Nieko nebuvo maty
ti, išskyrus tik aliejų ir 
dumblą.

Vėliau, ryto metu subma- 
rinas iškilo į paviršių. Vo
kiečių karininkas ir kareivis 
su light machine gun ran
koje klausinėjo vyrų nuo 
raft.

SUSIJAUDINO VOKIEČIAI

“Jie neklausė apie mūsų 
sveikatą, ar turime vandens, 
maisto, cigariečių ir kur 
vykstame”, — pasakė kal
bėtojas. “Jie ėmė jaudintis, 
kai mes davėm atsakymus į 
jų klausimus. Vienas vyras 
su šautuvu rankoje taip er- 
zinos, jog vietoje nenustovė
jo, šokinėjo aukštyn ir že
myn.”

Ant raft turėjo reikmenų, 
įskaitant 22 galonu vandens 
ir du galonu masažo alie
jaus.

Vyrai per 14 dienų valgė 
maisto atsargą. Saulė nude
gino juos ir masažo aliejus 
išgelbėjo jų gyvybes. Ketu
rioliktą dienį gaudė žuvis 
ir valgė žalias, dalį iš jų 
naudojo gaudyti kitoms žu
vims. Keletą sekančių die
nų maitinos žaliomis žuvi
mis, taupydami kenuotą 
maistą ateičiai.

Laike paskutinių 18 die
nų siautė vėjas ir linojo. 
32-rą dieną pasigirdo ūže
sys. Vyrai manė, jog lėktu
vas, bet pasirodė, jog ūžesys 
kilo iš bačkos skylės.

VĖL PASIGIRDO ŪŽESYS

39-tą dieną vidurdienį vėl 
pasigirdo ūžesys. Vienas vy
ras pasirėmęs ant alkūnių 
paklausė: “ar bačkos skylė 
vėl neužkimšta.”

Bačkos skylė buvo už
kimšta. Vyrai suprato, jog 
lėktuvas arti. Jie tuojau pa
leido bombų dūmus, tik vie
na išleido dūmus, bet to ir 
užteko. Lėktuvas pamatė 
plūduriuojančius vyrus. Po 
39-ių dienų buvo keturi vy
rai išgelbėti iš jūros.

Amerikos muilo kompani
jos gauna didelius kiekius 
alyvų aliejaus iš Tunisijos. 
Muilas daromas iš visokių 
riebalų.

Bites prie 
restorano durų

Denver, Colo. — Buvo pie
tų laikas. Bet nė vienas 
žmogus neatėjo į restoraną, 
kuriame buvo paruošti pie
tūs ir paprastai kasdien tuo 
laiku būdavo daug valgyto
jų. Restorano šeimininkas 
susirūpino kas čia gali būti, 
jis išėjo pažiūrėti pro duris 
į lauką. Šeimininkas prie 
restorano durų laiptų pama
tė visą spiečių bičių. Dabar 
jis suprato, kad jo kostume- 
riai pabūgo bičių ir nėjo į 
restoraną valgyti pietų.

SAVO ŽMONĄ 
ŽADINO IŠ MIEGO 
TELEFONU

Fort Knox, Ky. — Gink
luotų jėgų kareivis eidavo į 
budelę ir šaukdavo Louis- 
ville numerį.

Kareivis 'šaukdavo savo 
žmoną telefonu kas rytą ir 
žadindavo iš miego, kai jai 
buvo laikas eiti į darbą. Bet 
žmona neturėjo atsakyti, 
kai išgirsdavo telefono 
skambesį. Kareiviui telefo
no operatorka pasakydavo, 
vo, kad niekas neatsako ir 
jam nereikėdavo įmesti 30 
centų. Kareivis budindavo 
savo žmoną telefonu, nes 
neturėjo bude’ninko laikor- 
džio. '

Bet vieną rytą žmona ėmė 
ir atsakė. Tada kareivis 
žmonai tarė, “kam atsakei 
telefonu, aš praradau savo 
paskutinius 30 centų.”

Kareivis paliko budelę ir 
sutikęs kitą kareivį jam pa
sakė, jog šį rytą jam reikė
jo sumokėti 30 centų, nes 
žmona atsakė teleofnu ir 
operatorka liepė įmesti ,30 
centų. i į J t i

Kareivis pareiškė, jog jis 
budindavo savo žmoną tele
fonu-, kad eitų į darbą, nes 
negąlėjo gauti pirkti budel- 
ninko laikrodžio.

Už kūdikio mušimą
pateko kalėjiman

Chicago, III. — Thomas 
Bartell, 26 metų amžiaus, 
buvo patrauktas teisman, 
kad jis mušė savo dukterį, 
20 mėnesių amžiaus, ir ji po 
to mirė. Pereitą penktadie
nį tėvas buvo rastas kaltas 
ir nuteistas nuo vienų iki 14 
metų kalėjiman.

Jury komisijoje • buvo vi
sos moterys.

Remklte visus tuos asme
nis, kurie skelbiasi “Drau-

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS Ui neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

•PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megstlnlų Pa
rankų, Draperles, Grindų Paklojimu*.
Drapes dirbam pagal orderi Dykai!

BECK'SI DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

0

mu
X Biznierių J. ir E. Lo

rencų, 4358 S. Talman Avė., 
pirmgimis sūnus neseniai pa 
krikštytas James-Victor var 
dais. Krikšto tėvais buvo K. 
Lorencaitė su J. žemaičiu. 
V. ir M. Naureckiai džiau
gias susilaukę anūko.

X U. GUIienė, 10501 So. 
Wabash Avė., sena Roselan- 
do veikėja, pastaruoju laiku 
sunegalėjo. Gydosi namie sa
vo dukrelės Eufrazijos prie
žiūroj.

X Ignas Jurkšas, 4353 S. 
Maplewood Avė., po sunkios 
operacijos guli šv. Kryžiaus 
ligoninėj., Jo kambario nu
meris 309.

X Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos baigimo programa 
įvyks sekmadienį, birželio 13 
d. Bernaičiai ir mergaitės 
seserų mokytojų vadovybėje 
uoliai ruošiasi atlikti gražų 
programą.

X Kun. Vytautos Mikolai- 
tis po visų iškilmių grįžo į 
seminariją. Dėkoja visiems 
savo prieteliams už parody
tą nuoširdumą. Jis nori pri
minti visiems, kad visų ge
radarių intencija bus atlai
kytos penkerios, šv. Mišios.

X Ona Popeli, 4758 So. 
Westem Avė., jau grįžo na
mo iš ĮĮpt Springs, Ark., ir 
labai patenkinta poilsiu. Ji' 
buvo išvykus ten su gimine 
Miliauskaite iš W i 11 o w 
Springs, III. *

X Jozefą Saroškienė, 9943 
S. May St., jau metai, kaip 
serga. Ji yra narė ARD 2 
skyr. Gydosi namie. Kita to 
skyriaus narė, Teofilė Gri
cienė, taip pat serga ir ran
dasi Cook County ligoninėj. 
ARD narės ir pažįstamos 
prašomos ligones aplankyti

X E. Kegavičiūtė, Šv. Kry 
žiaus parapijos choro veikli 
narė, puikiai sumokino ko
mediją “Trys Mylimos”, ku
ri buvo atvaidinta choro va*I
kare geg. 23 d. Motinos ro
lę vaidino Z. Jurgaitė, kuri 
operetėj “Lietuvaitė” šau
niai vaidino Kulbienės rolę.

X Phillips, žentas žinomų 
veikėjų M. ir K. Sriubų, gy
venančių Ciceroj, šiomis die
nomis baigė jurininkų kur
sus Notre Dame universite
te. Dabar bus Ensign. Į moks 
lo baigimo iškilmes buvo nu
vykus ir K. Sriubienė. Iškil
mės, eąko, buvo nepaprastai 
įspūdingos.




