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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Vokiečiai nešdinasi iš vakariniu miestų
Paties Hitlerio laikraštis rašo apie 
didelius bombonešiais išgriovimus

Tūkstančiai žmonių netekę pastogės; 
nėra kur prisiglausti ir gyventi

i ' • ,

BERNAS, Šveicarija, bir- miestus iki šioliai atlikta a- 
želio 15. — Čia gauti iš Vo- pie 180 didelių atakų ir pra-
kietijos nacių laikraščiai 
praneša, kad civiliniai gy
ventojai masiniai apleidžia 
vakarinės Vokietijos sąjun
gininkų orinėmis bombomis 
išgriautus miestus ir pra
monės centrus. Sako, gyven
tojams jau ilgiau nepaken
čiama gyventi nuolatiniuo
se sąjungininkų “reiduose” 
ir aliarmų bliovimuose.

Laikraščiai nurodo, kad 
prieš vakarinės Vokietijos

Italu garntionas iš 
Pantelleria paimtas 
karo nelaisvėn -

LONDONAS, birž. 15. — 
Pantelleria saloje nelaisvėn 
paimtas italų garnizonas 

a laivais kažkur išvežtas karo 
nelaisvėn. Britų karo laivai 
ir sąjungininkų lėktuvai 
transportus nulydėjo.

Paimti karo nelaisvėn ita
lai kareiviai viešai pareiš
kia, kad jie nesigaili sąjun
gininkams pasidavę. Tuo 
būdu baigėsi jiems karo sun 
kūmai ir kančios.

Nežinia kokios nuomonės 
apie tai yra Mussolini, ku
rio tveriama imperija jau 
susprogdinta.

LONDONAS. — Per Ber
lyno radiją paskelbta, kad 
Ruhre ir Pareiny visur tik 
vieni griuvėsiai riogso nuo 
sąjungininkų orinių bombų.

leista daugiau kaip 600 ori
nių aliarmų. Nuo bombų 
sprogimų daug žmonių sta
čiai apkurtę.

Nacių laikraščiai vykdo 
kampaniją, kad mažieji 
miesteliai ir sodybos pri
glaustų vokiečius miestelė
nus, kad jie tiems bėgliams 
atidarytų savo namų duriai 
ir duotų reikalingą pastogę.

Paties Hitlerio laikraštis 
Voelkischer Beohachter bėg
lių reikale pareiškia:

“Patogumas turi pasiduo
ti būtenybės reikalavimams. 
Yra juk geriau žmogui eva
kuoti, negu gyventi parink- 
tinuose namuose, kuriuose 
žmogaus gyvybei nėra nė 
mažiausiojo užtikrinimo.”

Smarkiausia apdaužyfcaą 
ir išgriautas Duesseldorf 
miestas vienas pirmųjų ap
leidžiamas, rašo nacių laik
raščiai. Komunikate iš Ber
lyno pažymima, kad šiam 
miestui sukelti dideli nuos
toliai. Išgriauta daug gyve
namųjų ir valstybinių na
mų.

Nė vien nukentėjusieji ci
viliniai, bet ir daugybė kitų 
skubotai apleidžia miestus,

ITALAI BELAISVIAI PRIŽIŪRI DARŽUS

“Draugas” Auuie puuiu

Atvežus karo belaisvius šlon šalin, jiems duodama dirbti įvairūs naudingi darbai. 
Čia italai karo belaisviai prižiūri “pergalės daržus” (victory gardens) šalia Camp At- 
terbury, Ind., kur jie laikomi stovykloje. Italai ir vokiečiai laikomi atskirč3e dalyse.

Iš Washingfono praneša, kad spalio 
mėnesį tėvai bus šaukiami

WASHINGTON, birž. 15. 
— Karo vyrų jėgos komi
sija nusprendė panaikinti 
vadinamuosius “occupatio- 
nal draft deferments” vy
rams 18 iki 25 m. amž. im
tinai ir autorizuoti darbda-

Vokiečių šnipas 
gelbėjo japonams 
atakuoti Pearl Harbor

Dideli nuostoliai 
sukelti Vokietijai

BERNAS, šveiearija, bir
želio 15. — Gautomis žinio
mis, amerikiečiai ir bri
tai lakūnai paskutinėmis 

! dienomis sukėlė milžiniškus 
nuostolius Vokietijai.

Sako, labiausia nukentė
jęs Bremen, kurį amerikie

Sąjungininkai paėmė ketvirtą italą 
salaile Viduržemio jūroje

LONDONAS, birž. 14. — 
Čia paskelbta, kad Vidur
žemio jūroje sąjungininkai 
paėmė ketvirtąją Italijos sa- 
laitę — Lampione, kuri yri 
Pelagie salaičių grupėje.

WASHINGTON, birž. 15.',". aUkaTO nuo8to.
vius, kad jie paleistų ii dar- - Karo informacijų ofisas )Ua, k Pareiny.
bų to amžiaus tėvus, tai y- iškėlė aikštėn, kad Paari '* - ■ *

KARO EIGA
VIDURŽEMIO JŪRA. — 

Ym žinių, lfisd sąjunginin
kų karo laivai ir transpor
tai koncentruojami Sicilijos 
sąsiaury. Britų bombonešiai 
atakavo Messiną. Italai ci
viliniai nešdinasi iš Sicili
ja

VAKARŲ EUROPA. — 
Britų lakūnai iš naujo ata
kuoja vokiečių karo pramo
nės 'centrus Ruhro slėny. A- 
raerikiečbai bombone šiais 
Prancūzijoj nacius atakuoja.

PACIFIKAS. — U. S. sub- 
marinai ir lėktuvai atnau
jina atakas prieš japonas. 
Bombarduota Rabaul basė.

RUSIJA. — Vokiečių kon
tratakos Oriol fronte atmuš
tos. Donec upėje daug vo
kiečių prigėrė.

JAPONIJA.Į — Japonu 
parlamentas susirinko nepa 
praston sesijon. Yra pavo
jaus Sibirui.

ra, vedusiuosius ir turinčius 
vaikų, apie spalio 1 dieną.

Seniau tėvams drafto da
ta buvo nustatyta apie rug
pjūčio 1 d. Dabar pakeista 
spalio 1 d.

Karo vyrų jėgos komisi
jos pirmininkas Paul V. Mc- 
Nutt pareiškia, kad tėvų 
drafto naujoji data nereiš-

pareiškia laikraštis Dtas’kia, kad tas būtinai turės 
Reich. Palieka tik būtini) įvykti apie spalio 1 d. A 
karo pramonių darbininkai. not jo, gali būti dar toliau 
Jiems nėra laiko kraustytis atidėta.
kur kitur, kad išvengti pa
vojų. Jie pririšti prie darbų.
Kitų visų yra prievolė ap
leisti miestus, pareiškia tas 
laikraštis.

Kiti vokiečių laikraščiai 
iškelia aikštėn daug gilaus 
nesitenkinimo kaip tarpe 
bėglių, taip ir jų naujų “šei
mininkų”, kurie teikia a- 
niems pastogę.

Hitlerio laikraštis pripa
žįsta, kad miestų gyvento
jų moralė yra nupuolusi.
Tas į visą tautą skaudžiai 
atsiliepia, sako laikraštis.

Apie 15,000 daigiau 
federalinių darbininkų

WASHINGTON, birž. 15.
— Liepos 1 dieną prasidės 
iš visų dirbančiųjų žmonių 
rinkimas 20 nuošimčių “pay- 
as-you-go” taksų. Pranešta, 
kad ryšium su tuo vidaus 
mokesčių biurui reikės nuo 
10,000 iki 15,000 federalinių 
darbininkų — tarnautojų 
pareigūnų.

Karo informacijų ofisas 
pareiškia, kad nauji darbi
ninkai daugumoje bus mo
terys.

Japonų transportas 
bombomis padegtas

SĄJUNG. STABAS Aus
tralijoje, birž. 15. — Pas
kelbta, kad praeitą sekma
dienį Humboddt įlankoje, 0- 
landų N. Gvinėjoj, vienas 
Liberator bombonešis užti
ko japonų transportą apie
4,000 tonų. Dviem bombom WASHINGTON, birž. 15.
po 500 svarų kiekviena lai- Į guomija, kuri vienų viena

iškėlė
Harbor, Havajuose, atakuo
ti japonams gelbėjo vokie
tis šnipas Bernard Julius 
Otto Keuhn, kurs su žmona 
gyveno Havajuose. Išaiškin
ta, kad jis iš savo namų pro 
langą tykojantiems ten ja
ponų lakūnams padavė ati
tinkamus signalus, kad 
Pearl Harbor sutraukta 
daug U. S. laivų.

Japonų lakūnai buvo lėk
tuvnešy. Iki šioliai neišaiš
kinta, kur tas lėktuvnešis 
buvo, kaip toli nuo Havajų 
ir kodėl jis nepastebėtas.

Keuhn areštuotas ir iš 
pradžių nuteistas mirti. Pas 
kiau mirties bausmė pakeis
ta 50 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimu.

Suomija vėl imasi 
mokėti karo skolas

Vokiečiai tvirtina, kad tas 
jau yra ne kas kita, kaip 
tik sąjungininkų ofensyva.

Vokiečiai atakavo 
Londono priemiestį

LONDONAS, birž. 15. — 
Šiandien anksti rytą vokie
čiai lakūnai bandė atakuo
ti Londoną. Kadangi tas 
jiems nepasisekė, tai jie 
bombų išmetė vienam prie
miesty. Kol kas dar nežino
ta, ar sukelti bet kokie 
nuostoliai.

WASHINGTON. — Sek
madienį japonų lakūnai iš
metė keletą mažų bombų 
Guadalcanal saloje.

X, • i' ” i J

WASHINGTON. — Pra
nešta, kad šiemet ^taksai už

U. S. submarinas 
nuskandino japonų 
submariną

WASHINGTON, birž. 15.
— Laivyno departamentas 
praneša, kad /kažkur Paci- 
fike Amerikos submarinas 
susitiko su japonų subma- 
rinu ir kova iškilo.

Japonų submarinas bandė 
Amerikos submarinui pa
leisti torpedą į pašonę. Bet 
nepataikė. Tada amerikoniš
kas ėmėsi ofensyvos ir ja
ponų submariną nuvarė jū
ros dugnan.

Kultistai laimėjo 
vyriausiam teisme

WASHINGTON, birž. 15.
— Vyriausiasis teismas va
kar paskelbė nuosprendį, ku 
riuo atšaukiamas šio paties 
teismo 1940 metų sprendi
mas, kad Jehowah’s Wit- 
nesses sektos lanką mokyk
las vaikai turi saliutuoti 
krašto vėliavą.
* Šį kartą teismas randa, 
kad jei vėliavos saliutavi- 
mas priešingas tos sektos 
religijai, tad vaikai nepri
valomi ealiutuoti ir tas ne- 
priešinga konstitucijai.

U. S. bombonešiai 
daužo Burmos tiltus

NEW DELHI, Indija, bir-'ko> turėtU būti solidarumas, 
želio 15. — U. S. lakūnai' Dau& atstovų, ypač res- 
bombonešiais iš naujo pra- Pubbkonai, yra priešingi į- 
dėjo griauti Burmos tiltus, vairioms vyriausybės subsi- 
kurie japonų susisiekimams dii°ms maisto kainU reika-

Reuters (bjrfitų /žinių a- 
gentūra) depešoje iš Šiau
rinės Afrikos sakoma, kad 
salaitė užimta praeitą sek
madienį. Pažymima, kad ji 
žmonių neapgyventa.

Pelagie salaičių grupėje 
yra anksčiau paimta Lam- 
Įpedusa ir Linosa. šią pas
tarąją britų naikintuvas o- 
kupavo be nė kokio prieši
nimosi.

Minėtos visos trys Balai
tės yra toliau kaip už 100 
mailių pietų link nuo oku
puotosios Pantelleria salos.

Lampione yra už 100 mai
lių rytų link nuo Tunisijos 
uosto Sousse, apie 10 mai
lių šiaurvakarų link nuo 
Lampedusa ir už 35 mailių 
pietvakarų link nuo Linosa.

Reikalauja paskirti 
maisto viršininką

WASHINGTON, birž. 15. 
— Kongreso atstovų vadų 
grupė iškelia reikalavimą, 
kad prez. Rooseveltas pa
skirtų maisto administra
torių.

Atstovai pareiškia, kad 
maisto gamybą, paskirsty
mą, prezervavimą, mcijona- 
vimą ir kainų nustatymą 
sucentralizuoti, tai yra, iš 
tų visų paskirų agentijų su
daryti vieną agentiją ir jos 
kontrolei tą viską pavesti. 
Šiai agentijai tad ir reika
lingas administratorius. I - drl

Iškėlusi šį reikalavimą 
kongreso atstovų grupė pa
reiškia, kad kitaip numato
mas kraštui maisto trūku
mas, kaip daugelis agentijų 
kiekviena atskirai dirbs. Sa-

pajamas nebus didinami. yra gyvas reikalas.

vą uždegė.
Šis Liberator dar kitus 

japonų laivus apdaužė tose 
apylinkėse.

Du ašies laivai 
padegti, o trečiasis 
suskylėtas

SĄJUNG. VADOVYBE 
š. Afrikoj, birž. 15. — Ame
rikiečiai lakūnai atakuoda
mi ašies aerodromus Sicili
joje be kitko Aegėjo jūroje 
du ašies laivus padegė, o 
trečiąjį sugadino. Amerikie
čiai vieną bombonešį pra
rado.

PIRKITE KARO BONUS!

kas metai J. A. Valstybėms 
mokėjo karo skolas iki įsi
veliant karan su Sovietų 
jRV^jiSyf iš naujo pradeda 
mokėti.

Suomijos vyriausybė va
kar pranešė U. S. vyriausy
bei, kad ji šiandie Ameri
kai išmoka skolų instalmen- 
tą $168,945.56 sumoje. Tas 
yra pagal padarytos finan
sinės sutarties.

Kai Sovietų Rusija anais 
metais užatakavo Suomiją, 
U. S. kongresas jai pripa
žino skolų mokėjime mora- 
toriją. Ir kaip Amerika į- 
stojo karan, o Suomija su
sidėjo eu Vokietija, mora- 
torijaa nepratęstas. Praeitą 
gruodžio mėnesį išsibaigė.

Fašistų vyriausybė įsako italams 
būti pasirengusiems prieš invazijų

LONDONAS, birž. 15. — 
Iš Romos per radiją prane
ša, kad Italijos fašistų vy
riausybė išleidus? italams į- 
eakymą visados būti pasi
rengusiais prieš invaziją ir 
priešui nepasiduoti.

Radijo aiškintojas šian
die pareiškė:

“Mūsų vyrai yra pasiren
gę. Jie stovi prie sau skir
tų ginklų. Mūsų lakūnai ir 
jūrininkai yra savose vieto
se. Jie dieną naktįi budi a- 
pie einančią sprendžiamąją 
atmainą. Kiekvienas italas 
pasiruošęs kautis. Ir jie

kausis su priešu iki bus lai
mėta.”

Taip sako Romos radijo 
komentatorius. Kitaip jis ir 
negali elgtis. Jam “epta 
taip kalbėti ir jis kalba kaip 
įsakyta.

Londono laikraščiai rašo 
girdėję per Romos radiją 
pranešimą, kad sąjunginin
kai Sicilijos sąsiauryje kon
centruoja daug karo laivų 
ir transportų. Tas sąsiauris 
jau išslydęs iš italų kontro
lės. Tenai sąjungininkai do
minuoja. Tas ir iš Romos 
pripažįstama.

lais.

Daug vokiečiu 
žuvo Donec upėje

LONDONAS, birž. 15. — 
Praeito vidunakčio rusų ko- 
murlkate pažymimai, kad 
Lisičansko srity vokiečiai 
bandė persimesti per Donec 
upę. Bet rusai juos suraižė 
šaudymais. Daug vokiečių 
nukauta ir daug jų sveikųjų 
upėje prigėrė.

Oriol miesto apylinkėse 
trys vokiečių artilerijos ir 
dvi mortarų batarėjos su
naikintos ir apie 100 vokie
čių nukauta.

CHUNGKING. — Kinai 
atsiėmė Shansi upės uostą, 
kur visas japonų garnizo
nas nelaisvėn pakliuvo.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Lietuviu Diena

TMtttfbtorgh, Pa. — Prieš 
dvidešimt metų Pittsburgh 
dvasios vadai surengė Lie
tuvių Dieną, 'kurią visuome
nė, iš sfrti ir toli, žymiai rė-

Liūdna lietuviu 
dvasinė būklė

Peoria, UI. — Apie šį 
miestą nėra kas daug ra
šyti, nes plačiai yra žino

me. Nuo to laiko toji diena mas. Miestas senas ir gra- 
paliko tradicinė. Šiais me- žioje vietoje. Įdomus ir isto- 
tais, aplinkybėms pakitėjus, riniu atžvilgiu, nes jame ga- 
Lietuvių Dienos programa Įima rasti žymės pirmutinių 
pakeista. į misijonierių veiklos.

Remiantis šv. Tėvo, Pi
jaus XII, prašymu, turtine, 
bei privalome, daugiau mels
tis: prašyti Dievo, kad grei
čiau sugrįžtų pasaulinė tai
ka, kad Dievas apsaugotų 
mūsų kareivius, kad Ameri
kos kraštas butų ir laisvas, 
kaip iki šiol.

Kadangi liepos 4 d. yra 
Amerikai istorinė, tai ir šių 
metų Lietuvių Diena skiria
ma tam pačiam tikslui — 
laisvės laimėjimui visoms 
tautoms, kurių tarpe randa
nti ir Lietuva.

Mūsų kareiviai aukoja gy
vybes. Todėl mes namų 
fronte visi sykiu malda, ge
rais darbais, pirkimu Karo 
Bonų privalome padėti jiems 
laimėti karą ir taiką. Tuo
met tikrai jausimės kariavę 
ir laimėję.

Visų prašome atsilankyti 
į Lietuvių Dienos pamaldas. 
Sykiu meldžiantis, būsime, 
aktyvūs naminio fronto ka
reiviai ir laisvės kitiems 
kraštams laimėtojai. Tuo 
pat kartu paremsime ir Šv. 
PranciSkaus Senelių Vienuo
lyną, lietuvių tautos apšvie- 
tos ir tikybos ždiinį.

Lietuvių Dienos Skelbėjas

Miestas didelis. Pietinė 
jo dalis siekia Illinois upės 
krantus^ Neskaitant prie
miesčių, gyventojų turi 105,- 
087.

Čionai, kaip ir kituose 
miestuose, gyvena visokių 
tautų žmonės. Daug yra ir 
lietuvių, bet tikro skaičiaus 
negalima žinoti, nes išsimė
tę mieste gyvena. Neturint 
parapijos, nėra vienybės ir 
draugiškumą sunku palai
kyti.

Lietuvių dvasiniai reika
lai labai apleisti. Sielos iš
ganymo reikale lietuviai ne
gali skųstis, nes lietuvių ku 
nigų Peoria diecezijoje yra. 
Jie visuomet mielu noru ap 
rūpintų dvasinius lietuvilų 
reikalus ne yien tiktai syk; 
metuose velykiniame laike 
bet ir dažniau, tiktai reikia 
vienybės ir tikrojo tikėji 
mo/~ „y,;

Per daug metų Šv. Boni
faco bažnyčia būna kaip ii 
centras visų ateivių, ypar 
tingai, kurie neturi savos 
bažnyčios, ten randa dvasi
nę prieglaudą. Taipgi ir lie
tuviai, kurie dar nepamiršo

DIENRAŠTIS ^RAUGAS, CHIČAGO, ILLINOIS

VOKIEČIAI BELAISVIAI ŽAIDŽIA

“Draugaa” Acme puota

Karo belaisviams ne visada*tik priverstinas darbas; duoda ir laiko rekreacijai. Vaiz
de rodoma kaip vokiečiai karo belaisviai koncentracijos stovykloje, Cama Atterbu- 
ry, Ind. leidžia laiką žaizdami “croąuet’ą” (kroketus).

tys. Jis yra tanvęs senovės Dieve, duok jam greit pa- 
Town of įLake, Chicagoje j sveikti 4r sugrįžti namo. 
gyventoj|a?.( Ant. Rinchd^
randasi Lincoln kareivių li
goninėje. Tony nėra mūsų 
tautos, bet jis priklauso prie

Vietinis

.ES
For PROMtPT rellef—rub on Mua- 
terole! Massage vith this vonderfui 
"COUNTER-IBRIT ant" actually bnnga 
fresh warm blood to achine museles
to help bregk up painful focal con- 
gestioa. Better than an old.fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths.

HilSTffiOiS

Vyskupas džiaugiasi
J r*'- »

Omaha, Nebr. — Birželiu 
6 d. atsilenkė pas mus vys
kupas J. H. Ryan ir suteikė 
Sutvirtinimo Sakram e n t ą
115 vaikučių ir suaugusių- mūsų parapijos ir yra. dide- 
jų. Vien suaugusiųjų buvo^8 J08 rėmėjas.
45 asmenys. Trijų metų bė
gy jie buvo priimti mūsų 
klebono į Kataliku Bažny
čią ir dabar sutvirtinti vys
kupo.

Vyskupas Įsrai džiaugė
si bažnyčios altoriais, kurie 
buvo tik nudažyti, žvaky- 
dėmis ir monstrancija, ku
ri buvo tik paauksuota. Vys 
kupui ypač patiko vėliavos 
Šv. Tėvo ir Amerikos, ku
rias jis pašventino ir ku
rios buvo nupirktos mokyk
los vaikų ir bažnyčiai pa
dovanotos.

Vaikų pamokos A

Vaikai, kurie nelanko mū- 
katalikų tikėjimo, šekmadie j Sų mokyklos, turės pamo-
niais minėtąją bažnyčią lan 
ko. Tiktai nelaimė, kad ap
sileidimo perdaug. Kai ku
riems “sunku’’ ateiti į baž
nyčią net velykiniame laike, 
kuomet lietuvis, kunigas su 
dvasiniu patarnavimu at
vyksta. Teisintis labai mo
ka, bet pasiteisinimai į dan
gų nenuves. Jonukas

kas antradieniais ir penk 
tadieniais 1C vai. iš ryto 
Po kelių savaičių pamokų * 
bus prileisti prie pirmos šv. 
Komunijos.

Susirgo

Serga Wcszgis ir randa
si šv. Juozapo ligoninėje. 
Taip pat serga Jonas Paukš-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — BEMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

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. ,
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINĖ {STAIGA 

______ ______ — 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

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

______ 1d A. «
r a - C s

TRU-VISION OPTICAL CO.
PR. M. WEINE, O.P._______

PR S- WEINE, O.D.________
AKIS EGzSlNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti
OPTOMETRISTAI 

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Piinuul., Trcčiail., Penk tad. Nuo 10 ryto iki 6 vak. 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
6e6tadienials Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI V

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARdi 4787 
Namų teL PROipect 1990

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
M1I.Z1MŠKO STARO AlCZlKA- 

1J.MV INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR

KOL DAR N^ISPARDUOTI.
TŪBOS, CUAHTNETAI, TROM

BONAI, SAAAPHONES, FLUTES 
su ‘•cases” — $36.00, $37.50,
$45.00 ir $75 00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJįCS 
$6.50, $8.50, $12.60 Iki ^$35.00.
STR1UNIN1AI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $160.C0. BASO iŠį-i 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
LlAl SMUIKOMS. 8TRJUNINI- 
AMS BASAIS. VIOLAS*IR CEL- 
LO — $1.50, $3.00, 35.00, $10.00 
Ir $16.00. Striūnos dėl visų vtrt- 
minėtų instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS—-$18.60, $28.60, 
$35.00 Ar $60.00. PEDALS. *HI-i 
BdYS. CTafeOLS, ir DRUM 
HEAD8 pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
b rasa Ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams. Triūboms; Sazaphones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

PLATINKITE

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dšl

19 4 3

“DRAUGĄ’

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINĖ
DIVIDENTŲ
RATA

4/o

1751 W. 47th Street
GOLDSTETN’S MŪŠIO SHOP 

914 Maxwdl St., Chicago

DR. G. SEHNER

Greitų Palengvinimą 
nuo HĖRNIA arba 

PATRŪKIMO

~ LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’US
b 25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IStaiso.

zo metų patyri

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., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
i Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARdi 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 471 h Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. 1>ETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestera Avė.
OFISO VALANDOS:

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

......... pagal sutartį,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

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

Rakmadieniain pagal anaitanma.

TeL YARds 3146

dr. v. a. simkus 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tei.............. Vntginla 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS: MĮ

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

Ar Skauda Kojas ?I : < PILIE F WiP ■»(£« METHOE
Uęk . N.w Woy Bunio. R.d.c.r 
—Pod» for C oru, Md Coliui.,__

FrrTeD coiT >SHOES Į-Sjįą 25c _
FOOT E-Z SHOE SHOP 

189 NO. LA SALLE ST.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite į 3-ėio puslapio “Clas- 
sified Sekciją“, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairi* 
gerai apmokamų darbų!

Ofisas Ir Akinių Dirbtuve

8401 SO. HALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

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

- ■ - ...................

— telkia —
- SYKIS 
PATARNA

VIMAS t
— kurta —

Specializuoja 
Tame t

Nebūkit Snpnn- . 
člott nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit Duosi nuo 
patrūkimo bėdos.

— S P E O 1 A L —
Iškirpkite ft| skelbimų, ir prlduo- 

kile mums fclrm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMANKAT1N1MA 
Jūsų Skilvio Muskulų TrOatmemtų. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

•£tffoa£et#ice,
Creator of Custom Appllanres for Vt yra 
3(1 S. STATE, IIM. 910, STA. 4i«» 
Oally 10A.M. TIIS| Mon.. Fri. Tll • P.M.

Saturduy Tll 1. Hunalay I U 4.
Bis yra specialia garsinimo bandymas Ir 
nobus kItone Įsikrautuose. Taipgi, Ils 
pasiūlymas nebus atkartotaa

I Būkit
‘SAVO AKIMS I

Tik viena pofa aklų vtaam gy-
ssssi.^isf’soa.its.’s;
metodą, kurta regėjimo mokalae

TSSFSL..
.. - -------- -
Dr. John J. Smetona
»• ■ *• 

1301 So. ABIlItftod AVežtk

VISO TBiaKtflKMi 
• :»• a. m. tkl S:SS g. m.

i;»> a.ka. 
ua T:» g. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tsl. OANal 6122

GR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Ofiso tol. vntginia 0086 
Rosidencijos tol: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS R CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 Ir 6—8:30 P. H. 

Trečiadieniais pag&r surartį

Tel. YARdi 6921.
Rea: KENwood 6107.

IR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

‘Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį 
“Drangą“.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ♦. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TsL OANal 0267
Res. tel.: PROipect 6659

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

Residendja: 6600 So. Artestan Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

A Iki 9 vaL vakara.

C FOOG

BERGIV5A

W JVLY 
Sek. Sun., Litp. 4 d.

Nuo senai gerai žinomame Piknilcų Darže

GROVE
-i-------- -- ----------- M, —T—- ----- ------ ;---------------

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

Galima labai patogiai Ir greitai nuvažiuoti į Bergmans Grove ne tik automobiliais, bet taipgi ir gatVekariais ir "L" traukiniais.



Trečiadienis, biri. 16, 1943 ntBffltMi'fa draugas, crae^eo,

Pagerbtas "Darbininko" redaktorius 
Antanas F. Kneižys

H. — Mitchell ir seserį 
Hartforde — Manikienę.

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

(Pabaiga)
Ant kiek patirta, Anta- 

^nas F. Kneižys atvyko iš 
Lietuvos dar jaunas būda
mas. Atvyko į Hartfordą. 
Ten pradėjo veikti lietuviš
kose draugijose. Taip pa
vyzdžiui, tur būt 1913-14 
metais jis pirmininkauja Sv. 
Kazimiero draugijai, kurią 
vėliau po ilgų derybų su 
Vyčių įkūrėju Norkūnu, į- 
korporavo į Vyčių organi
zaciją ir gimė nuo tuomet 
Hartforde Vyčių 6-ji kuopa. 
Antanas iš Hartfordo 6-tos 
kp. buvo deleguotas į pir
mutinį Vyčių seimą Brock- 
tone. Su mažomis pertrau
komis ir ligi šiol yra L. Vy
čių narys. Kan. Kemešiui į- 
kūrus “Darbininką” buvo 
Gudo atkviestas į So. Bos
toną dirbti “Darbininke”. 
Pirmiausia darbavosi kaip 
spaustuvės zeceris, vėliaus 
administratorius. Dar vėliau 
redaktorius. Besidarbuojant 
“Darbininke” čia pat pasi
suko jauna Alena Kochans- 
kaitė, kuri ir pagavą jauno 
Antanuko širdelę. Štai jiedu 
ir susikūrė gražią lietuvišką 
šeimynėlę — susilaukė iš ei- 

, lės penktuko. Vyriausias sū- 
▼ nūs irgi Antanukas jau be

ne šešiolikos metų, kiti jau
nesni —- sūnūs ir dukterys. 
Antanas su šeima gyvena 
Nonvoode. Čia pat klebo
nauja jo brolis kun. S. Knei- 
žis. Turi seserį Nashua, N.

v Antanas F. Kneižys pri
klauso prie įvairių katali
kiškų lietuviškų draugijų 
bei organizacijų ir jis yra 
daugumoje cent. organizaci
jų valdybose bei komisijose.

Vardu anų visų prietelių 
ir draugų linkėtina p. Anta
nui dar ilgai, ilgai darbuotis 
mūsų išeivijoje katalikybės 
ir lietuvybės labui.

Ilgiausių metų! —J. K-pa.

PARDAVIMUI
----------------------------------------

PARSIDUODA — 14 kambarių na
mas. Pilnai įrengtas, 3 karamecga- 
radžius. Galima padidinti. Atneša 
gerą. {eigą. Prieinama kaina. Kreip
kitės: 3328 WARREN BLVD.

MYKOLAS
ANDRUŠKEVIČIUS

Gyveno 1712 N. Wolcott 
Mirė blrž. 14 d.. 1943. 3:25
vai. popiet, sulaukęs 70 metų.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Su
valkų apskr., Krokelauklų pa- 
rap.. Luklingėnių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 48 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Emiliją (po tėvais 
Daugirdaitė), 2 dukteris Jo- 
sephine Kamka. žentą Vietor, 
Prancišką Skawrčik ir žentą 
Joseph. 3 sūnus Mykolą,- 
Pranciškų, marčią Stefaniją ir 
Edvardą, marčią Angeline, 10 
anūkų ir 3 proanukai brolį 
Juozapą ir jo šeimą (Spring- 
field. Iii.), švogerį Mykolą 
Daugirdą ir Jo šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa- 
žsį tarnų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansla Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad. 
blrž. 17 d. iš -koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Mykolo parap. bažnyčią, ku
rioje ivyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas l Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris. Dukterys, 
Kūnai, žentai, Marčios, Anūkai, 
Brolis, ftvogeris ir Giminės.

laidotuvių Direktoriai La- 
cbawicz ir Sūnai, Tel. Canal 
2515.

l==— - • —

Atyda Lietuviams!

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.

JOSEPH F. BUDRIK, Incorpmtcd
FURNITURE KRAUTUVE 

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

ryto iki 4:00 vai. po pietų.

Žymūs Radio Programai leidžiami Rodriko Krautuvė* 
WCFL 1000-K Sekmadienio vakare, 9-tą valandą 
WHFC 1450-K Ketvirtadenio vakare, 7-tą valandą.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

“DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVKRTIMNG DEPARTMENT 

127 No. Deerborn Street
W. RAMdolph »48S-I4tt

HELP WANTED — TYRAI

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnede kambarį. 

EDGEVPATER BEACH HOTEL 
M49 Sbertdan Rd.

HOUSEMEN ir LABORERS
j Reikalingi. Patyrimas nereikalinga. 

Atsišaukite J Titnekeeper's ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL . 

6848 Sherldan Rd.

VAIKINŲ IR VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaria algos pakė
limas. Dieną Ir naktį šiftal. Atstšau- 
kit asmeniškai nuo S:30 ryto iki 6 
popiet. ,

CHICAGO ČARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ABELNŲ DIRBTUVES DARBININ
KŲ reikia.—Pilietybė^ prirodymas 
nesvąrbu. Dirbti kaipo Paper Hand- 
lers Stock rūme. Išmokit gerą ama
tą. Užtenkamai vlrilalkio.

TRANSO ENVELOPE CO. 
_______ 3542 N. Ktmball Avė._______

VYRAI
Dirbtuvės Darbams

Reikalingi akredituotai Defense dirb
tuvei. Prirodymai pilietybės reika
linga. Ataišaukit į Employment ofisą

THE CRACKER JACK CO.
4800 W. ««th st.•..—..... .

PREIGHT HANDLERS 
Viršlaikis po 8 vai. Ir 40 vai. 

Gera mokestis.
NATIONAL OARLOADING OORP.

Door 6. House 3.
_________ IRT H & CLARK STS._________

REIKIA DARBININKŲ
61c j valandą ir viršlaikis. 
Laikas ir pusė už Viršlaiki.

JOSEPH LUMBER CO.
3358 BELMONT AVĖ.
(Netoli Klmball Avė.)

PRESSMANAS REIKALINGAS—
Dirbti “Draugo” spaustuvėje. Se
numas nesvarbu. Patyrimas ne
reikalinga, išmokinsime. Gera mo
kestis ir geros darbo sąlygos. At- 
sišaukit tuojau.

DRAUGO RAŠTINĖ 
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

TEL. CANAL 8010.
SENYVAS VYRAS

Reikalinga* prie štymn valymo dar
bų mažoj dirbtuvėj. Kreipkitės J 
Valet Shop. r

EDGEWATER BEACH HOTEL 
__________ 584* Sherldan Rd.__________

REIKIA VYRŲ
Svarbioje pramonėje. Darbai prie 
rakandų kaipo Sanders, Rubbers, 
Sprayers Ir Pagelblntnkų. Nuolatini 
darbai, gera mokestis.
KROLI, BROS. 1801 S. Mlchlgan

DIE CASTERS

Mums Reikia Vyrų
Sveikų — pilti aluminum meta
lą. Štai proga vyrams 38 metų 
senumo ar suvirš pagelbėti ka
ro pastangoms ir tuom kartu 
pradėti dirbti prie gerai apmo
kančių darbų.

Ateikit Tuojau
Advance aluminum

CASTINGS CORP.
2742 W. 36th PLACE

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI

Matykit Mr. Letto

PARAGON
DIE CASTING CO.

5851 W. DICKENS AVĖ.

VYRŲ REIKIA
Be Patyrimo

Mums yra labai reikalingi karo 
pastangoms dirbti prie gerai ap
mokamų darbų šioje

100% Karo Dirbtuvėje.
Proga Įsidirbinio.

2742 W. S6th PLACE

DOCKMEN
PASTOVŪS DARBAI 
UNIJOS MOKESTIS 

GEROS DARBO SĄLYGOS

OLSON
TRANSPORTATION CO. 
2222 S. WESTERN AVĖ.

WOODWORKERS—patyrę Jlg saw 
eutters; kvalifikacijos tik tąme — 
turėti gerą regėjimą (aklų) ir ge
ras rankas. HUMBOLDT 3241. 
CHICAGO CEDAR CRAPT MPG. 

COMPANY,
KM* N. PAULINA ST.

f

FACTORY HELPERS 
SHIPPERS, PAKUOTOJAI 
MAINTENANCE VYRŲ 

SPRAYERS
100% Karo Dirbtuvėje 

Gera mokesti* ir viršlaikis
ELECTRO MFG. OO.

2000 W. Fulton, Srd Fl.

SKAITYKITE "DRAUGĄ*

100% KARO DIRBTUVEI 
REIKIA 
TUOJAU

Brass Furnace Vyrų
Aluminum Furnace Vyrų 

Crane Operatorių 
Darbininkų 
Atsišaukite 

Employment Ofisan 
Atdara kasdien nuo 9 iki 5 

Sekmad. nuo 9 iki 3 
Atsišaukite į Dirbtuvę

L. Lavin & Sons, Ine. 
3428 S. Kedzie Avė.

JŪS
GALITE BOTI
Gamybos Kareivis 

Dirbtuvėje

HELP WANTED MOTERYS

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORĖS

Reikalingos. Nuolatini darbai. Gera 
mokestis.
KROLI BROS. 1801 S. Mlchlgan

Reikia Tuojau

VAIKINŲ 
IR VYRŲ

DEFENSE DIRBTUVĖJE

100% KARO DARBAI
Patyrimas nereikalinga; 6 dienos 
j savaitę; laikas ir pusė už virš
laikį.

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th ST. 

EMPLOYMENT OFISAS

COREMAKERS
ELECTRIC WELDERIŲ

LATHE HANDS 
CRANE OPERATORIŲ 
FURNACE HELPERS 
TIME STUDY CLERK 

FOUNDRĖS DARBININKŲ
100% KARO DARBAI

Pastovūs darbai su viršlaikiu. 
SIVYER STEEL CASTINGS 

3100 S. Wood St.

FREIGHT HANDLERS- 4
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis Ir viršlaiki*

ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Sts.

VYRŲ REIKIA
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI PRIE 

MACHINE SHOP DARBŲ. 
100% KARO DARBAI

SU AR BE PATYRIMO, LAIKAS 
IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKĮ. ATSI- 
ŠAUKFTE Į

GERRARD CO., INC. 
2915 W. 47th St.

WOODWORKERS
TRIM SAWYERS, BAND SAW- 

YERS, BORING MACHINE 
HANDS, CABINET MAKERS 

IR PAGELBININKŲ.
ATSIŠAUKITE 2-TRAM ĄUKšTE 

2427 W. 14TH ST.

PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

REIKIA
TIKTAI DEFENSE DARBAI 

Matykit Mr. Letto 
PARAGON 

DIE CASTING CO.
5851 W. DICKENS A VE.

Svarūs Dirbtuvės Darbai

VYRAMS
38 IKI 60 METŲ AMŽIAUS 
SVARBIOJE PRAMONĖJE
Priimsime High School studentus 
dalinio laiko ar per atostogų laiku.
Patyrimas nereikalinga. Dieną ir 

naktį šiftal. Pradinė rata «5c į vai. 
Ataišaukit J Employment ofisą 8:3# 
ryta Iki 6 popiet, nuo Pirmadienio 

perdėm Penktadienį. 

CASPERS’ TIN PLATE CO.
4100 W, 42nd FL._________

REIKIA VYRŲ
Dirbti Dešrų dlrbtuvšje. Linkera Ir 
Kimšėjų.

8COTT PETERSF.N A OO. 
4450 Armltage Ąyę.

REIKALINGAS UNOTtPINTAfl
••Draugo" spaustuvėj* reikalingas II- 
notiplstas (secerla) greitu laiku. Ge
ra alga Ir gero* darbo valandos. Tie 
kurie gali tok| darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS. M.I.C. 

8884 So. Oakley Avė., Ohicago

MERGINŲ IR MOTERŲ
AMŽIAUS 18 IKI 55 

100% KARO DARBAMS
Operuoti lengvus Punch Presus, 
Drill Presus, Tanping Mašinas ir 
Hand Screw Mašinas. Dienos rata 
ir “piece work.” AtsineSJtit gimi
mo liudijimą ir sočiai security nu
merį.

MATYKIT MR. LETTO

Paragon Die Casting Co.
5851 W. DICKENS AVĖ.

1 VALYTOJŲ
Reikia dirbti naktimis. $95.00 į mė
nesį. Atsišaukite į Timekeeper’s ofi
są.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sherldan Rd.

VALYMO MOTERŲ 
REIKIA

Prie ŠVEITIMO, ŠLAVIMO ir VA
LYMO darbų Department krautu
vėje. Daugelis Lietuvių moterų 
dirba šioje krautuvėje. Naktimis 
darbas — nuo 6 vai. vakare iki 2 
vai. rvto.
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
Atsišaukite į Employment Ofisą 

8-tam aumkšte.

THE HUB
HENRY C. LYTTON & SONS

State ir Jackson—

MERGINŲ — MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftal. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO ČARTON CQ. 
4200 S. Pulaski Rd.

FOOTE
BROTHERS

GEAR
&

MACHINE
CORP.

ATSIŠAUKITE
DABAR DEL

SVARBAUS KARO DARBO 
PAGELBESIT GAMINTI 
“Front Line” Dalis

UŽMOKESTIS 
LAIKE MOKINIMO

GAUSIT 
LYGŲ MOKESTĮ 

UŽ
LYGŲ DARBĄ

EKSTRA MOKESTIS 
DIRBANT NAKTIMIS

ATLYGINIMAS UŽ 
GERUS SUMANYMUS

LIBERALINĖ 
GROUP APDRAUDA

DYKAI GYVASTIES 
APDRAUDA

ATOSTOGOS SU UŽMOKESČIU

NAUJA MODERNIŠKA 
CAFITERUA

HELP WANTRO — MOTERYS

REIKIA OPERATORIŲ, PROSY- 
TOJŲ, GUZIKŲ ir GUZIKAM3 
SKYLUČIŲ OPERATORIŲ. Jūs 
galit dirbti šiftais, kurie jums pa
togiausi, nuo 8 ryto iki 12 pietų, 
12:30 popiet iki 4:30 popiet arba 
pilną laiką.

KORACH BROTHERS 
913 W. Van Buren

' Merginų 
Reikia

100% Karo Darbam
Patyrusių ar kurios interesuojasi 
radio darbais. Gera proga po ka
ro. Gera pradinė mokestis su pa
kėlimu darbščioms.

Puiki Transportacija 
HALLICRAFTERS CO. 

2611 Indiana Avė.

VYRAI IR MOTERYS

STOREROOM VYRŲ IR MOTE
RŲ, Porterių, Dišių Plovėjų, Vi
rėjų. Patyrusių ir nepatyrusių. 
Gera mokestis. Matykit Mrs. 
Zmeskal.
SEMAPHORE FOUNTAIN

CHICAGO UNION STATION

KARINIŲ DARBŲ DIRBTUVEI
Reikia Vyrų ir Moterų dirbti Ship- 
ping rūme ir dirbtuvėje. Pastovūs 
darbai, viršlaikis. PERFECTION 
TOOL & METAL HE AT TREAT- 
ING CO.—1758 W. HUBBARD ST.

ATYDA
Vyrams ir Moterims

Ar Norit 
Naują Darbą 
Prie Svarbiosa

Pramonės?

Švarūs Dirbtuvės Darbai

MOTERIMS
18 IKI 50 METŲ AMŽ.

SVARBIOJE PRAMONĖJE> • z
Patyrimas nereikalinga. Dieną ar
ba naktį šiftal Pradžioje 60c į va
landą. Ataišaukit į Employment o- 
fiaą 8:30 ryte iki 5 popiet, nuo 
Pirmadienio Iki Penktadienio.

CASPERS TIN PLATE CO.
___________4100 W. 42nd PI.___________

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

M. BORN A CO.
1060 W. Adams 

DIRBTUVES OFISAS 
Kreipkitės prie Boias W. Palutsis.

DIRBTUVES 
MERGINŲ IR MOTERŲ

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

2520 Quarry St.
(3 blokai į vakarus nuo Halsted 

netoli Archer).

ATSINEŠKIT GIMIMO 
REKORDĄ

TIE, KURIE DABAR DIRBA 
PRIE DEFENSE DARBŲ 

NEATSIŠAUKIT

Employment Office
5219 S. Western-blvd.

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 8:30 ryto iki 5 popiet

MĖSOS GAMYBA 
Yra Svarbu Karo 

Pastangoms

Įvairaus 
Typo Darbai 

NEPATYRUSIEMS 
DARBININKAMS

COUNTER MERGINŲ 
Reikta. Patyrimu nereikalinga. Ge
ra mokestis ir valandos. Valgis 
ir uniformos duodama. Sekmadie
niais nereikia dirbti.

VALYMUI MOTERŲ 
Valandos nuo 9:30 vak. iki 6:30 ry
to. Patyrimas nereikalinga. Valgis 
ir uniformos duodama, šeštadienio 
vakarais nereikia dirbti. Kreipkitės 
prie Misa Fltts.
HARDING’S 21 S. WABASH

Patyrusių
Operatorių

REIKIA

Dirbti Prie 
Kailinių Kotų

Prie single needle Ossan mašinųt 
taipgi ir Welt siuvėjų prie Puri- 
tan mašinų.

100% Karo Darbai
Jums patiks dirbti čionai patogiose 
aplinkybėse ir mes kooperuojant su 
savo darbininkėmis. Atsišaukite tuo
jau.

CHARLES F. CLARK, INC. 
1403 W. Congress

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

PATYRIMAS /BEREIKALINGA

Privatinis Pasikalbėjimas 
Su Kiekvienu Atsilankančiu

ATSIŠAUKIT I 
EMPLOYMENT OFISĄ )

WILSON&CO. 
4200 S. ASHLAND AVĖ.
YARDS 4000 — EXT. 630

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

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

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį "Draugas”.

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ ABELNŲ 
DIRBTUVĖS DARBŲ 

Gera Mokestis 
Pastovūs Darbai 

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
Atsišaukite į 

HOAG—FARMER
MFG. CO.

818 W. FULTON ST.
Monroe 1547

ARTISČIŲ—gabios su plunksna Ir 
brušiu uždėti pamargtntmua (de- 
algna) ant medinių noveltlea. HUM
BOLDT 3141.
CHICAGO CF.DAR CRAIT MFG. 

COMPANY
1049 N. PAULINA ST,

PRANCIŠKUS REZGALIS
i

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą, Pranciškų Rezgalį.

Netekau savo mylimo birželio 16 d., 1942 m.
Nors laikas tęsiasi, bet aš jo niekados negalėsiu 

užmiršti. Lai gailestingas, Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Atmindama tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašiau 3 gedulingas šv. Mišias ketvirtadienį, bir
želio 17 d., 1943 m., Sv. Antano parap. bažnyčioje. Pir
mos 6 vai., antros 7 vai. ir trečios su egzekvijomis 7:45 
vai. ryto.

Kviečiu visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su manimi pa* 
simelsti už a. a. Pranciškaus sielą.

Nuliūdus Moterį* — Marijona RezgalienS
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Keltas, vedęs j pergalę
Jungtinės Tautos savo sėkmingais karo žygiais jau 

aižėme keturias saleles Viduržemių jūroj. Tos salelės, 
tiesa, nedidelės^ tačiau strateginiu atžvilgiu labai svar
bios. Jos atidaro sąjungininkams kelią į kitas didžią
sias italų salas, apie kurių paėmimą šiandien nieks 
jau neabejoja.

Dabar Viduržemių jūra jau ne vien tik karo laukas. 
Ji pasidaro didžiuoju vandens vieškeli). Gautinas iš
valymas perėjimo nuo Gibraltaro iki Stiezo kanalo są
jungininkams užtikrina kontrolę dideliame jūrų plote.

► *■ ■

Reikia neužmiršti, kad nuo pat karo pradžios Di
džioji Britanija desperatiškai kovojo, kad tą kelią lai
kyti atdaru. Tam ji dattg aukojosi. Su Amerikos pa- 
galUųuo Ispanijos 
iki Turkijos dūbda galimttmų jungtinėms tautoms ata
kuoti Beriyno-ROnaos ašįr Ir tos atąkofiį kaip matome, 
daromos tokia jėga iruatensyvumu, kokių pasaulis lig- 
šiol nėra matęs. Tuo tarpu, sąjungininkų lėktuvai pleš
kina Italijos salas ir karo pramonės bei susisiekimo 
centrus. Netrukus, be abejojimo, visos jėgos bus pa
suktos Vokietijos link.

Išvalyta nuo priešų Viduržemių jūra, senasis van
dens vieškelis, ir vėl galimas naudoti plačiam susisie
kimui. Tiesiu keliu dabar galima pristatyti reikalin
goji karo medžiaga į Afriką, Artimuosius Rytus, Pie
tų Rusiją ir Indiją. Tai turi dar ir kitą labai didelę 
reikšmę: kai sąjungininkai jau galės įkelti koją Pie
tų Europon, jų laivyno didelė dalis bus pakreipta Pa- 
cifiko frontan'ir kitur. Dėl to ne be reikalo japonų 
militaristai akylai seka įvykius Viduržemių jūrose. 
Reikia žinoti ir tai, kad Madagaskaras yra prirengtas, 
kaipo stipri laivyno koncentracijos vieta, esanti pu- 
siaukely Indėnų okeane. Tuo būdu japonų laivynas 
atsidurs tarp dviejų ugnių.

2odžiu, vėliausieji laimėjimai veda prie visiškos Vi
duržemių jūrų kontrolės. Toji gi kontrolė sąjunginin
kus veda į pergalę ir Rytuose ir Vakaruose.

Dėl to šiandien ne tik Italija, kurios saulėtą padangę 
raižo sąjungininkų lėktuvai, yra susirūpinusi, bet ir 
Hitleriui dreba kinkas. Fašizmo ir nacizmo siautimui 
artinasi labai negarbingas galas.
• ■ <*’£

Skaudžioji sukaktis
Vakar suėjo trys metai, kai Sovietų Rusijos armija 

įsiveržė į Lietuvą ir ją okupavo.
Šią sukaktį minime, kaipo vieną iš skaudžiausių ir 

liūdniausių įvykių mūsų tautos gyvenime.
Užėmę Lietuvą bolševikai aepasitenkino laisvės ir 

nepriklausomybės pasmaugimu, bet jie pasistengė lik
viduoti visą lietuviškąjį veikimą, uždarant ne tik po
litines, bet kultūrines ir religines organizacijas, pa
naikinant tautinę ir religinę spaudą. Nusavinimas fa
brikų, žemės ūkių ir kitokios Lietuvos žmonių nuosa
vybės, suardė ekonominį ir socialinį gyvenimą. Išga
benimas į Rusijos gilumą dešimtimis tūkstančių Lie
tuvos inteligentijos buvo padarytas tuo tikslu, kad iš 
pačių pagrindų naikinti lietuvių tautą.

Bolševikų spauda savo laiku mėgino įtikinti savo 
skaitytojus, kad, girdi, kalbos apie Lietuvos žmonių 
trėmimą į Rusiją yra praaupsnymas. Bet atėjusieji 
laiškai ir telegramos iš Sibire ir visi kiti davusiai aiš
kiausiai liudija, kad virš penkiasdešimts tūkstančių 
lietuvių kenčia didelius vargus tolimame Sibire. Pa
galiau, dabar jau ir patys bolševikai pripažįsta, ,kad 
gausingi lietuvių būriai yra ištremti,, Vienąs jų laik
raštis, slapta platinamas Lietuvoje, aiškiai parašė, kad 
būk tai 7,410 labiausiai pagalbos reikalingų tremtinių 
šeimų gavo iš sovietų valdžios vienkartinės pagalbos 
nuo 300 iki 800 rublių. Sąryšy su tuo LKPSB teigia: 
Jei jie patys tarp išgabentu šeimų rado pašalpos la

DIHNRAATO DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

biausiai reikalingų šeimų net 7,410, tai jau vien tuo 
pripažįstama, kad iš Lietuvos buvo išvežta daugiau, 
kaip 30,000 žmonių, nes Lietuvoje šeimą vidutiniškai 
sudaro apie 4 asmenys. Bet juk tarp išvežtų į Rusiją 
Lietuvos žmonių bolševikai lik labiausiai pagalbos rei
kalingų surado 7,410 šeimų, bet jie nesako, kiek buvo 
rasta šeimų, kurios pašalpos negavo, taipgi — nesako 
kiek Išvežta pavienių žmonių, ne šeimomis. Be to — 
reikia skaitytis, kad straipsnyje minima “centrinė ko- 
miąija evakuotų lietuvių reikalams”, kuri pravedė iš
vežtųjų registraciją, galėjo kai ko ir į sąrašus neįtrauk
ti, nesurasti. Taip, kad net ir remiantis pačių bolše
vikų paskelbtais daviniais, aišku, kad Sibiran išvežtų
jų lietuvių yra žymiai daugiau, negu 30,000.

Ta proga reikia pasakyti ir tai, kad Sovietų Rusija, 
okupuodama Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes, pasi
tarnavo Vokietijos naciams ne viebu kuriuo, bet ke
liais atžvilgiais. įsiveržę į Lietuvą naciai jau rado bol
ševikų sudarytą krašto naikinimo planą, kuriuo jie 
pasinaudojo ir tą naikinimą tęsė toliau. Naciai panau
dojo veik visas bolševikų išmėgintas žmonių teroriza
vimo, plėšimo ir lietuvių tautinio gyvenimo naikinimo 
priemones. ' , .

Minėdami šią skaudžią sukaktį, galime drąsiai tvir
tinti, kad, nežiūrint vienerių metų bolševikų siautimo, 
dviejų metų nacių vergijos, lietuvių tautos dvasia te
bėra nepalaužta ir jos nepalauš kad ir didžiausi ir 
skaudžiausi persekiojimai. Kol tautos dvasia bus gy
va ir sveika, tol bus gyva ir stipri išsilaisvinimo vil
tis. Lietuva, mes nė kiek neabejojame, ir vėl bus lais
va ir nepriklausoma.

IZ ■ ■ f 1 ■■ i V ■Komunizmas u fašizmas - Amerikos priešai
Užvakar Chicagoj įvyko Katalikų Karo Veteranų su

sirinkimas, kuriame arkivyskupas Samuel Stritch pa
sakė reikšmingą kalbą. Jis padarė rimtų perspėjimų. 
Jei būsią leista 'svetimoms, iš užsienių atvežtoms idė
joms čia prigyti j, mes patys neteksime laisvės, dėl ku
rios karįftųmį'..j&^ nei' komu
nizmas nei fašbiūšs neduoda Žmonėms laisvės. Tokio 
dalyko, kaip" žmogaus teisės, komunistai ir fašistai ne
žino. Arkivyskupas stipriai užakcentavo reikalą ginti 
Nepriklausomybės Deklaracijos ir Konstitucijos dės
nius.

Tame pačiame susirinkime kalbėjęs kun. Mathew J. 
Toohey iš Neurark, N. J., įrodė, kad komunizmas yra 
ir bedieviškas, ir priešreligiškas, ir priešamerikoniš- 
kas. Nors Kominternas ir panaikintas, bet komuniz
mas pasilieka tas pats. Jo filosofija: materializmas ir 
pasaulio revoliucija. Komunizmas aiškiai ir atvirai 
siekia sunaikinti Amerikos civilizacijos dvasinį ir in
telektualinį pagrindą.

Perspėjimas visai vietoje. Vietoje todėl, kad nors 
Maskva ir “likvidavo’* komintemą, ji vis tik tebėra 
pasaulio komunizmo centras ir kaipo toks tebeduoda 
visų pasaulio kraštų komunistams direktyvas. Ameri
kos komunistai taip pat nė kiek nepasikeitė. Jie. kaip 
laivo taip ir tebėra svetimos valstybės agentai. Nepa
sikeitė nė jų pažiūros į Amerikos gyvenimą. Jie tebe- 
siekia sugriauti demokratinę santvarką ir jos vieton 
įvesti komunistiškąją diktatūrą. Jie buvo ir tebėra 
pikti Amerikos vidaus priešai ir kaipo su tokiais rei
kia kovoti.

*. t _ s_ u. Si d*s x j

Naciai dūksta
“Garsas” rašo: >

Naciai nori, kad Lietuvos vyrai guldytų galvas ir 
gyvastis Vokietijos naudai. Kai vienas sumanymas 
atsimuša į lietuvių pasipriešinimą arba pasyvų nusi
statymą, jie griebiasi naujo vartodami vis gudres
nius būdus, apvilkdami juos šiokiais ir tokiais paža-

Bet lietuviai gerai žino visas nacių gudrybes ir 
‘ vylius. Kaip tik naciai okupavo Lietuvą, Jie netrukus 

privertė susidariusią Lietuvos vyriausybę likviduo
tis. Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Gudijai jie paskyrė 
savo valdovus. Naciai sistamatiškai pradėjo skleisti 
mintį, kad lietuviai, latviai ir estai užmirštų netoli
mą praeitį, būtent, aavo laisvę ir nepriklausomybę ir 
pratintūsi prie naujos tvarkos, kurią jiems atneša 
nariai. Jie atvirai davė suprasti, kad jie pasiryžę vi

siems laikams įkorporuoti Lietuvą Vokietijon, j ą iš-
koloniauoti savo žmonėmis ir suvokietinti.

• Lietuvos vadai negalėjo ir negali toleruoti nacių 
smurto. Jie kiekviena proga primena okupantams 
savo tautos troškimus ir pareiškia protestus prieš 
neteisėtus ir žiaurius jų veiksmus ir aktus.

Šimtamečiai laikosi
Grupė mokslininkų tyrinė

jo 450 100-mečių, vyrų ir - 
moterų gyvenimą ir surado, 
kad daugelis asmenų, sulau
kę 100 metų, jautėsi ir gy
veno, lyg būtų paties am
žiaus tvirtume. Daugelis su
laukę 100 metų atgavo re
gėjimą, plaukų spalvą, su
silaukė naujų dantų. Dauge
lis jų domėjosi viešuoju gy
venimu, mėgo juoką, sma
gias pramogas, net įsimylė
jimo nevengė, >'

IŠ tyrinėtų per 20 ‘metų 
450 asmenų dar gyvena 340. 
Ilgo amžiaus sulaukė mote
rų dvigubai daugiau, nei vy
rų. Iš šimtamečių moterų 
tik 8 buvo netekėjusios; dau
gelis šimtamečių moterų bu
vo išauginusios dideles šei
mas.

Tyrinėtos grupės asmenų 
amžius siekė nuo 100 iki 125 
metų. Nė vienas vyras neiš
gyveno ilgiau 112 metų. Nė 
viena netekėjusi moteris ne
sulaukė daugiau 108 metų.

Iš 450 šimtamečių daug 
yra baigusių kolegijas, šeši 
buvo aukšti karininkai, vie
nas senatorius, trys dvasi
ninkai, vienas mokytojas, 
trys gydytojai, viena judo- . 
mųjų paveikslų artistė, pra
dėjusi vaidinti būdama 100 
metų. Savo ilgo gyvenimo 
priežastimis šimtamečiai nu
rodė — sunkų darbą, tvar
kingą gyvenimą ir laisvę nuo 
rūpesčių. (A.)

A. "Į“ A.

WILLIAM KASELIS

Paskiausiomis žiniomis, naciai griebėsi žiauriausių 
priemonių prieš vadus. Jie areštuoja, grūda į kalė
jimus ir į koncentracijos lagerius aukštus dvasinin
kus ir pasauliečius. Bet tas dar daugiau sukris Lie 
tuvos žmones prieš okupantus, jie dar atkakliau ko
vės prieš visus jų smurtiškus aktus.

Kaip po pirmojo pasaulinio karo, taip ir po šio 
karo vokiečiai, alijantų sumušti, išsinešdins iš visų 
dabar okupuoti} kraštu neišskiriant ir Lietuvos.’’

Gyveno 1511 No. Cicero av.
MirS Ulrž. 14 d., 1943 m., 

sulaukęs pusės amžiaus.
Glinė Lietuvoje. •
Paliko dideliame nulūdime 

moterį Mattha., sūn-Ų Aibert 
Ir marčią Mnrgaret; 3 duktė, 
ris Anna Hahwictitenber(( ir 
žentą Phtlllp; Julta Hughes ir 
žentą, Paul V. ir Genevleve VI- 
llon ir žentą William E.; anū
kų ir daug kitą (riminių, drau
gų ir pažįstimų.

Kūnas piAarvotds Stanley 
Sacharai Funeral Home, 1735 
Wabansia Avė.

Laidotuvės (vyks penktad., 
birž. 18 d. M koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas J Sv. 
Mykolo parap bažnyčią ku
lkoje j vyks gedulingas pamal
das už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas i Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuožlrdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti žios* laidotuvėse.

Nulindo Motei*. Staras. Mar
ti, Dukterys, tentai. Arnikai ir 

Giminės.
Laidotuvių Direktorius Stsn- 

l*y Sacbarskt, Tel. BrunAwlek 
2635.

Trečiadienis, birž. 16, 1943

VOKIEČIŲ SUB MARINUI GALAS

\ ' “Draugas” Acme pboto

Vokiečių submarinas, pajutęs kad jį užėjo britų orlaivis, mėgino išsprukti nuo jam
taikomų bombų besiraižydamas ir sukinėdamasis į įvairias puses. Tačiau vaizde ro
doma kaip submarinas įbėgęs tiesiog į bombų taką.

Pastarųjų žinių apžvalga
Rašo ELMER D A VIS, direktorius Office of War 

Information, VVashingotn, D. G.
Office of War Mobilization

Karas dar nebaigtas ir 
mes negalime atsilošti ir at
sileisti. Prezidentas tą 
mums priminė pranešdamas 
apie įsteigimą Office of War 
Mobilization ir pareikšda
mas, kad mes priėjome prie 
tos fazės karo pastangų, ka
da mums reikalinga šūde-y

ofisas, kuris įsteigtas pagal 
rekomendacijas trijų kon
gresinių komitetų, yra įvyk- 
dintas gauti geresnių pasek
mių iš tautinės pastangos. 
Teisėjas James F. Byrnes, 
buvęs Ekonominės Stabiliza
cijos direktorius, dabar yra 
War Mobilization direktor 
riuą. §u pagalba kotioĮteto^ 

ęa-

suvartojimo tautinių resur
sų, vyrų jėgų, kas dar ne 
visur vienodai išnaudota; 
užlaikyti ir stabilizuoti civi
linę ekonomiją ir pritaikinu 
ti eivilę ekonomiją karo lai
ko reikalavimams.

nnti-’jaausų veikimą «ų mu»ų—1 .. ,.
.... ». ma ir būdus dėl mamilitare masina ir mums ei- * 

vile ekonomija, bendrai veik 
ti ir visu greitumu. Kitais 
žodžiais, jeigu viskas dabar 
gerai sekasi mums, reikia 
daugiau pasistengti, kol ka^ 
ras bus išloštas, šis naujas

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

PIRKITE KARO BONUS !

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Dabai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
ciotli kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

' ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOM.ES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 47th Street Tel. Yords 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
i

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par!or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roese-

SPRINOSAI jūsų parhor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kalr 
NAUJĄ savo
dirbtuvij. D1-— 
delis paslrin-™ 
kimas visokią 
spalvą apdan 
galą.

• • •
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PEOM.ES
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Valeria Miliauskaitė, Lau
rina Petraitytė, Paulina Pet 
raitytė, Laurina Piecuch, 
Valeria Pociūtė, Dolores Pu-

trimaitė, Silvia Stančukai- 
tė, Liudvika Zamulevičiūtė, 
Viviana Zauraitė, Maureta 
Žukauskaitė.

Pažymėtina, 
gaišieji žada 
katalikiškose 
mokyklose.

kad visi bai 
tęsti moksli 

aukšteanttu 
KoreS(i

Beriiice Beketas, slaugė 
Edgewater ligoninėje, birže
lio 9 d., gavo bakttlaro laips
nį Loyota Universitete. 
Dirbdama ligoninėje, ji sy
kiu lankė universitetą ir pa
sižymėjo NuSrsing iDduca- 
tion srityje. Už tą darbštu
mą ir pasižymėjimą ji gavo 
stipendiją į Katalikų Uni
versitetą, Washington, D. 
C., šešioms savaitėms. Bai
gus kursą žada mokytojau
ti Nursing EdUcation srity
je. Dirbdama ligoninėj mo
kino slaugymo Oak Park li
goninėj ir Vfedė moterų Rau
donojo Kryžiaus kursus šv. 
Antano parap., Cicero.

Jos brolis, Petras Leke- 
tas, nesenai buvo įšvęstas 
kunigu. Tėvai Lėkštai gyve
na 1222 S. 48th Ct., yra ge
ri “Draaugo” ir r “Laivo” 
skaitytojai.

Cicero. — šv. Antano pa
rapijos mokyklą šjmet bai
gė ir diplomus gavo sekan
tieji lietuviukai ir lietuvai
tės:

Stanislovas Kai k aria, An
tanas Kakanauskas, Rairrcun 
dis Stankus, Antanas Vai
tiekus, Danielius* Valančius, 
Vilimas Vasaitis, Laurina 
Bakaitytė, Virginia Balčai- 
tytė, Laurina Baltutytė, Do- 
loflps Campbell, Bronislovu 
Gasiūnaitė, Irena Kelpšaitė,

‘Gelbėkim Lietuvą” — 
buvo užvardinimas gražaus, 
jautraus vaidinimo, kurį at
liko 6v. Jurgio parap. mo
kiniai mokslo metų baigi
mo proga,w birž. 13 d. Jau
nųjų pavaizduota pagalba 
suvargusiai “Lietuvai”, ku
ri buvo papuošta puikia tri
spalve, ašaras žiūrovams iš
traukė. Taipgi įdomus bu
vo vaidinimas apie puikau
jančią karalienę ir jos atsi
vertimą, su vikriais darbi
ninkais, smalsiomis virėjo
mis, judriomis tarnaitėmis, 
uniformuotais šaukliais, pa
lydovais, puošniomis ponio
mis, berniukų choru; rožy
čių baletu. Gražiai pasirodė 
prof. Pociaus Vedamas or
kestras. D. Gerb. prel. M.f 1
L. Krušas , išdalindamas 
diplomus trisdešimčiai bai
gusių paskatino toliau tęsti 
mokslą katalikiškose įstai
gose. Dalyvių buvo pilna sa-

KREIPK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

Gegužės 13 d. buvo An
tano Jakučio gimtadienis ir 
vardadienis. Todėl jo drau
gai, Kęstučio choras ir L. 
K. J. ratelis surengė jam 
“ surprise party’ Taigi, 
kaip jis pats išsireiškė, bu
vo “apgautas” jo artimiau
sių draugų. Apie 11 vai. 
nakties gražus būrys jauni
mo, daugiausia kęstutiečiai, 
rateliečiai ir ateitininkai su
sėdo už gausiai apkrauto 
valgiais ir gėrimais stalo. 
Lucille Dagis, Kęstučio cho
ro sekretorė, pradėjo ban- 
kietą, nurodydama jo tiks
lą. Bankietui vadovavo Pet
ras Juzėnas, L. J. K. rate
lio pirmininkas. Gražią kal
bą pasakė Nikodemas Kli
mas, Kęstučio draugijos pir 
mininkas, pabrėždamas An
tano Jakučio pamėgimą mu
zikos, lietuviškos dainos ir 
organizacinio veikimo. An
tanas Skirtus savo kalboj 
palietė Jakučio drąsą kovo
je prieš lietuviškus bolše
vikus, kurie norėjo pavogti 
virš $400.00 iš ratelio ka
sos ir visiškai likviduoti ra
telį. Tačiau jie nieko nega
vo. Taip pat A. Jakučiui 
nuoširdžiai padėkota V už jo 
stropų prisidėjimą 'progra
moje Ateitininkų draugovės 
vakare, gegužės 1 d.

A, Jakutis nepaprastai 
daug laiko pašvenčia lietu
vių organizaciniam veiki
mui. Jis dau£ laiko pašven
čia Kęstučio chorui, L. J. 
K. rateliui ir ateitininkams.

Antanas yra labai mėgia
mas' jaunimo tarpe, nes kai 
tik jis pasirodo tuoj skam
ba lietuviška daina.

A. Jakutis nuo jaunime 
ir draugų, prisirhinimui ga
vo keletą gražių dovanų.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI, PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo fr Darbo.

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

JURGIS EITMANTIS

Gyveno 5026 \V. VVashing-
ton Blvd., Tel, Mans. 4517.

MlrS birž. 14 d. 1 943 m., 
9:20 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio anskr., Kelmės para
pijos, DlkSti.’, kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Salom! ją (po tėvais 
Štaupaltė): sųnū 'Povilą. (U. 
8. Army); brolvaikius Alfon
są ir Beatriče Clkes ir brolį 
Wllllam Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko seserį ŲrSulę dr bro
lį Tamošių tr jų šeVtftL.

Velionis priklausė prie Šv. 
Antano Iš Padvos draugijos 
Ir prie Garfleld Park Lietuvių 
kliubo.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je. 103 No. Laramle Avė., p.rle 
Washįngton Blvd.

Laidotuvės įvyks penktad.. 
birž. 18 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veįlonio sielą. Po 
pamaldų bus ’hulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę
Mbterls, Sūnus, Brolis 
Brolvaikiai ir Giminės.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CGEXTRA! EXTRA! Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

Permainytas 

/ vardas Ir

Lietuviškas
Žydukas

lAPGUUri K I ,

" 'Ji si na JSg 111 11 S&i'DBAdJGĄ
N. KANTER, sav.

MONARCH LIQI OR
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS .6054

Susirinkimas
Cicero. — Švento Antano 

Parapijos Namų Savininkų 
labai svarbus su'sirihkiinas 
įvyks 16 d. birželio, 7:30 v. 
vakare. Tai bus metinis su
sirinkimas ir labai svarbus 
visiems namų savininkams 
dalyvauti, priklausyti prie 
klūbo ir daboti visą mūsų 
miestelio Veikimą. Ypatin- 

. gai ši kis laikais reikia būtį 
organbzudtiįąi Dėttb kviečia
me visus narius n dalyvauti 
šiame Susirinkime. Gerina
mieji namų savininkai, ne
palikit keliems viso veikimo. 
Visų pareiga yra pasidar
buoti. Anastazas Valančius

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

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
iki 2 vai. popiet.□9H 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, IH.

Telefonas — GROvehill 2242

Pirmai lietuvių parapijai 
:— Šv. Jurgio Chicagoje te
ko garbė birž. 13 d. turėti 
Marijos Legiono vadovų su
sirinkimą. Kelias dešimts 
tos organizacijos vadų su 
mons. Keltys ries akyje, ap
tarė svttrbiuošiūs individuk- 
linio
mus. Visi dalyviai atjautė 
Lietuvos kančias, klausyda
miesi K. J. Prunskio prane
šimo. Dalyvių tarpe buvo ir 
juodukų.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PfcUZTN PUNEftftL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnąoja. 

PHONE 9000 ' 1117 ROOSEVELT STREET

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

Meniški, Vertingi F V*7 ’ *7
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JŪSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTUKftTI

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMLMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Jums Pasitarti Su Mūsų Ihsulacljos Ekspertais. . 
Tik PaSaukite Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJANT savo namus •— vartokite UNITEK. ši maliava, 
tai visiškai NAUJAS Išradimas. Pasirinkimas balto įr 7 kįtų 'gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wall paper, pleia- 
torlo ir wallboard. Vienas aptr&ukimas užtenka! Nereikia calfcl- 
mine neplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant plelsterlo —' ar 
primer maliavos ant wallbdards. Vienas kotas viską ąpdenglą. 
UNITEX yra gvarantuojamas.

Dėl Insulacijos, Pluinbing Ir Heatlng, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Centėr Plumbing and Heating 
Supply Campany, Ine.

5436 58 S. STATE ST. 6 *W. GARFIELD BŪVI >. 
N. W. Oormr Mth and State Streeta 

VLSI TELEFONAI ..................................... ATLANTIC “45”‘0

PAMINKLAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng in the line Of 

Ftlrnitore

MAUZOLEJAI

Pasitikėjimo

Mumis

Si Firma VirS 50 Metų

Tos Pačios ŠeimosTlatinkite ir paraginkite 
kitus užsisakyti “Draugą”

PERSONAIAZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productlons. 

Workmanship and Materials Unexelled—atLovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS

KREIPKITĖS PRIE

Faėtory Representative.

SHOWROOMS IN„ 
MttRČH ANftlSE MAKT
For appolntment eail‘— Mspi/bejc eoai

AMBULANCF
PatarnsvtifHfe

Dieną Ir Naktį.
PASKOLOS

DAROMOS
m PIRMŲ MORGl/lŲ 

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKfiJIMAIS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto

Dalyse,
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. tVashingtOn Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 8646 Tel. REPublic .4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeitad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIJFOBNfA A*E.

NULIŪDIMO VALANDOJE noW. nemari
TMephdne VAROS 1413

Kreipkitės į

ANTHONY K 3
1646 ĮVEST 46th STREET Phone YARDS 07P i

JOHN F. EUDEIKIS MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANJttfSKAS
Phones YARDS 1188-8$

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

dvi ViautaRNiARos koplyčios 
^©SŲPAtOGUMUI:

4410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

0812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jū«ų finansiškam stoviui prieinamas.

Snvftigs emd Loan
Association 

or chicago

LACHAWICZ IR SŪNUS
ST 23td PLAUK Phone CANAL JSI5
S: 42 E. 1081h ST.

MIČH10AN AVĖ. Tel. PULLMAN 1270

2202 W. Cermak 
Road
Telefonas:

Canal 8887
Bea. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

* 393347 SOUTH HElftffTA<rE AVENUE

Tel. YA*tO6
<332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TW. LAFayette 0727- .. ... _ . _ _ ..  y: .M■ ves* ... *
'RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. PIrmad IrKetvlrtad. > 

II stoties WGBS (1990), 'Su PoMlu Aaltn&Mru.

L BUKAUSKAS
10821 80. MICH1GAN AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
rUANIOA AVBUlfe Mm. VAtM Am
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

• Į

Kunigo, Vienuolės Brolis Kariuomenėje
Sgt. Vinco brolis yra Kun. 
Stasys Gaučas, darbštus ir 
populiarus Šv. Jurgio para
pijos (Chicago) vikaras. 
Viena gi Gaučų šeimynos 
duktė tai Seselių Kazimie
raičių Kongregacijos vie
nuolė, Sesuo Alicija, kuri 
pereitais metais rtiokytojavo 
lietuvių parapijoje, Omaha, 
Nebr.

Prieš išvažiuojant į ka
riuomenę, Sgt. Vincas ‘dirbo 
už mašinistą. Tėvai, brolis 
kunigas, sesuo vienuolė, gi
minės ir pažįstami, tat, linki 
Sgt. Vincui geriausio pasi
sekimo ir tuoj grįžti svei
kam savųjų tarpan!

Sgt. Vincas Gaučas gimė 
1917 m. gruodžio 2 d., Chi
cago Heights, III. Lankė ir 

igė lietuvių Šv. Kaizmiero 
rapijinę mokyklą ir pas

ui Blcom High school. Bū
damas pradžios mokykloje 
pamėgo bažnytines apeigas 
r dėl to dažnai tarnaudavo 

’Šv. Mišioms. Prie to bendrai 
mai prisidėdavo ir prie 

įvairių šv. Kazimiero para
pijos veikimų. Lankydamas 
‘mokyklą pasižymėjo dauge
lyje sportų.

b Vincas pašauktas į Dėdės 
Šamo kariuomenę vasario 
« d. 1941 metais. Dabartiniu 
laiku jo adresas: Co. 32, 
Infantry, U. S. Army, A. 
P. O. 7, Fort OD., Calif.

Sgt. Vincas yra sūnus 
Vinco ir Roazlijos Gaučų, 
kurie gyvena adresu 1227 
Portland Avenue, Chicago 
Heights, III. Ponai Gaučai 

ra seni ir uolūs Šv. Kazi
miero parapijos nariai.

Gaučų šeimyna ne tik da
vė sūnų Vincą Dėdės Šamo 

ybai, bet davė taipgi 
ieną sūnų ir vieną dukterį 

evo ypatingai tarnybai.

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

Atvykite f mūsų jardų ir apžiūrėkite sta- 
kų ir aukštų rūšj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fietų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet.

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

piT NAI ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje,
riLN/u Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMAS dabar iš priežasties karo mes visų sa
vo dirbtuvę pertaieėra perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

DAR TURIME DIDELI 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 8516

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
-- KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

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

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztiniu Pa
rankų. Draperles, Grindų Paklojiman.
Drapen dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
8321-25 80. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4718

V-r- ' ?

Pavaišinęs Vaikas,
Pats Tėvas Nusižudė

Oak Park, III. — Jurgis 
W. Winchell, 621 S. Lom- 
bard Avė., Oak Park, sek
madienį išsivežė savo du 
vaiku, Taide, 10 m., ir Jur
gį, 4 m., į Brookifeld žvėry
ną, juos pavaišino ir davė 
“good time”, parvažiavęs 
gi, savo dalykus sutvarkė ir 
paskui nusižudė.

Jo lavonas rastas pirma
dienį automobilyje, River- 
side, III. miestelyje. Matyt, 
užtroškęs nuo automobilio 
dujų. Pats tėvas buvo taip 
užmovęs guminę triūbą ir 
įleidęs automobilin per už
pakalinį langą. Tokiu būdu 
tyčia prisileido vidun dujų, 
nuo kurių ir mirė.

Abu vaikai liko našlaičiai.

SKRAJOJANTIS ANGELAS

“Draugas” Acme photo

Lt. Mae Okon, 26 metų amžiaus, armijos oro nursė iš 
Little Falls, Minn., ir pirmoji amerikietė mergaitė atvy
kusi į Guadalcanąl, peržiūri sužeistą kareivį prieš nešant 
į jos ligoninės lėktuvą. Sužeistas kareivis gabenamas li
goninės lėktuvu į modernišką ligoninę.

• 

Kaip Lampedusos sala pasidavė 
vienam 22-jų metų britų seržantui
KELIAS VALANDAS PRIEŠ KRITIMĄ, SALA PASI
DAVĖ JAUNAM LAKŪNUI. — DRAUGAI JĮ UŽ TAI 
PAVADINĘ "LAMPEDUSOS KARALIUM".

Šiuo metu kur tai karo 
fronte jaunas 22-jų metų 
seržantas, buvęs kriaučius, 
o dabar Britų RAF lakūnas, 
Sgt. Sidney Cohen, dar ne
gali įsitikinti ar jis sapnuo
ja, ar tikrai tai įvyko. Mat, 
kritus Italų salai Lampedu- 
sa, dabar pranešama įdomus 
įvykis, jog ši sala pasidavu
si šiam jaunam lakūnui ke-

Sakoma, tėvas visą laiką bu
vo nusiminęs dėl žmonos 
mirties, pasitaikiusios perei
tą sausio mėnesį. Tėvas pa
likęs pinigų ir savasties vai
kų išlaikymui.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduotame Laikrodžius, Laik 
rodėlius, Auksinius ir Deiman 
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k i tu s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
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 
tuo.

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Pboue: LAFAYETTE 8617

lias valandas prieš jos paė
mimą. Ir jis pats turįs po
pierius, kurie! aiškiai liudija, 
jog taip ištikrųjų įvyko. 

Priverstas Nusileisti
•» ’ , ■ i • • .
štai kaip įvyko tas stebė

tinas atsitikimas. Tuo laiku, 
kada sąjungininkų oro ir 
laivyno jėgos ėmė ugnimi 
daužyti LampedUsos salą, 
Sgt. Cohen su dviem kitais 
draugais skrido iš Maltos 
salos tikslu išvaduoti kai 
kuriuos žmones, kurie, kaip 
pranešta, pliūduriavo kur 
tai netoli jūrėse. Tačiau 
kaip tyčia kompasas (in
strumentas, rodąs kelio ei
gą) ėmė neveikti, ir be to 
gazolinas jau baigėsi. Cohen 
matė, kad bus priversti nu
sileisti, nepasiekę tikslo. 

Maldauja Liautis Šaudę

Beieškodamas vietos nusi
leisti, pamatė Lampedusos 
salą, nors nežinojo, jog tai 
Lampedusa iki kol orlaivis 
nenusileido, nes lakūnai ma
tė visur aplink baisias sky
les, bombų išraustas, ir vi-» 
soj saloj girdėjosi bombų 
sprogimai.

Cohen pats pasakoja: 
“Mus pamatę, tuoj atbėgo 
italų būrys, baltas paklodes 
plevėsuodami ir visi sykiu 
pilna gerkle rėkdami: 'Ar 
negalėtumei dėl Dievo mei
lės šias baisenybes sustab
dyti!’ ’’ Iš to supratome, 
jog jie norėjo tuoj pasiduo
ti.

Du Broliai Matė 
Trečia Prigeriant
Chicago, III. — Su di

džiausiu skausmu, bet bejė
giai, du broliai, James, 12, 
ir Bernardas Neal, 11, aną
dien matė kaip jų trečiasis 
broliukas, Jurgis, 8 m., 6041 
South Winchester, prigėrė 
Ogden park’o prūde, 65-ta ir 
Loomis Avė. Broliai paaiš
kino, jog judviejų nė vienas 
nemokąs plaukti, todėl ne
laimingam broliukui negalė
jo pagelbėti. Juodu policijai 
sakė būk Jurgis įšokęs prū- 
dan atgauti butelį, kurį bu
vo ten įmetęs.

Pats Turi Slapstytis

Cohen nespėjo atsakyti, 
nes kaip tik tuo tarpu virš 
jų atdūmė orlaivių grupė ir 
visi, ir britai ir italai, šoko 
duobėsna slėptis. Dvi valan
das Cohen ir jo draugai tu
rėjo panašiai saugotis mėto
mų bombų ir slapstytis. “Vi
sa sala drebėte drebėjo nuo 
sprogstamų bombų", pasa
koja pats Cohen.

Gauna Raštą
Po kiek laiko Cohen pasi

sekė pasimatyti su kai ku
riais salos garnizono italų 
oifcieriais. Bet jiems kal
bantis vienu tarpu visi ita
lai staiga išbėgo iš kamba
rio. Cohen suprato kodėl, 
kai po minutės pasirodė virš 
jų vėl orlaivių būrys. Ir vėl 
teko jam dumti saugion vie
ton.

Vargais negalais Cohen 
vėl susirado italus . oficie- 
rius, kurie pareiškė norį visi 
pasiduoti. Cohen paprašė 
italų pasidavimo rašto. Ita
lai galvotnikčiais raštą pa
gamino ir liepė britams tuoj 
važiuoti ir pranešti sąjungi
ninkų štabui, kad sala pasi
duoda ir kad liautųsi saloje 
pragarą darę.

Cohen ir jo draugai su
tvarkė orlaivį, pakilo ir vie
ton leistis atgal į Maltos sa
lą, sėkmingai grįžo į alijan- 
tų bazę, kur tai Tuniizjoje. 
“Lampedusos karalius” pri
statė vyriausybei italų pasi
davimo raštą. Po kiek laiko 
duotas įsakymas saloje liau
tis šaudymą ir netrukus ali- 
jantai išpylė saloje karei
vius. Taip Lampedusa pate
ko į sąjungininkų rankas 
per vieną jauną seržaptą.

Tai Bent Kūdikis
CJiicago, III. — Dviejų me

tų Jeaneete Ecklund, 2854 
N. Clark St., sirgdama ty
mais anądien iš ketvirto 
aukšto gailiai žiūrėjo kaip 
kiti vaikai žaidė lauke. Mer
gaitė veidu per stipriai pri
siglaudė prie lango sieto, 
kuria pasileido kristi žemyn, 
o su juo sykiu ir mergaitė. 
Motina rado ją nukritusią 
žemai ant pirmo aukšto sto
go. Reiškia, kūdikis nukri
to tris aukštus. Nuvežus li
goninėn, pasirodė, jog mer
gaitei tiktai įlaužta kairioji 
kojelė.

Nacionalinis parkas Mount
Rainier, Washingtono vals
tybėje, įkurtas 1899 metais.

Karščių Aukos '
Karščiai antradienį Chica- 

goje pasiekė rekordą tam 
metų laikui. Karštis pakilo 
net iki 92 laipsnių. Tą dieną 
nuo karščio mirė William 
Krukow, 56, 1725 N. Albany. 
Kita auka apie 85-kių metų 
moteris, nuo karščių sukri
to prie 2307 S. Kedzie Avė. 
ir sunkioj padėtyj nuvežta 
County ligoninėn. Josios pi
niginėj rasta banko knygu
tė, kurioj pažymėta vardas 
Magdalena Zakarouskas.

Durnas Plėšikas
Chicago, III. — šitaip plė

šikauti jau tikrai neapsimo
ka. Plėšikas, kuris užvakar 
įsibriovė į Mrs. N. Brown 
namus, 121 S. Damen Avė., 
ne tik nieko nepelnė, bet dar 
“pratrotijo” $34.45. Mrs. 
Brovvn sakiusi, kad plėšikas 
paėmęs jos tiktai 55 centus, 
bet nešdamasis lauk paliko 
savo $35 vertės revolverį. 
Taip plėšikas sau pasidarė 
$34.45 nuostolio.

Vaikas, 10, Pasikorė
Old Brookville, N. Y. — 

Jonas G. Harrison, 10, ras
tas namuose pasikoręs. Jo 
motina, Mrs. T. Steibert, ku
rios vyras yra vienas direk
torių Mutual Broadcasting 
Co., spėjanti, kad berniukas 
nemanęs nusižudyti, bet tik 
norėjęs ją pagązdinti.

11 ■ B IV
Naciai is Sicilijos 
ištraukia oro jėgas

NEW YORK, biri. 15^ 
Londone gauta, žinia, kad 
reichsmaršalo Goeringo įsa
kymu iš Sicilijos ištraukia
ma nacių orinių jėgų vy
riausioji vadovybė. Sakoma, 
ji būsianti Italijoje. Vadi
nasi, iš Sicilijos ir nacių 
oro jėgos ištraukiamos.

LONDONAS. — Sicilija 
iš naujo britų bombonešiais 
bombarduota.

ALGIERS. — Tarp gen. 
Giraud ir gen. de Gaulle 
vienybės sutartis dar nepa
daryta. ,

t.
PRANCIŠKUS SAVICKIS

Gyveno 6619 So. Eliznbeth 
St., Tol. Normai 9094.

MlrB birt 14 d., 1943 m. 3 
vai. po pietų, sulaukęs 63 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo ift Šiau
lių apskr., Saulėnų parap., 
Batkų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
-'dėdę Ir tetą. Ignacą Ir Alek
sandrą Savickus Ir Jų valkus 
Petrą Ir Aleksandą Hurnelku, 
Ir augintinę Prancišką Ceka- 
nauakienę Ir Jos Seimą Ir daug 
kitų gimlnh)^ draugų Ir pažįs
tamų Amerikoje. Lietuvoje pa
liko dSdę Vincentą Savicką Ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 So. Utuanlcu 
Avė.

lAldotuvčs |vyks penktad.. 
blrž. 13 d.’ IS koplyčios S 00 
Vai. ryto bus atlydėtas J flv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je (vyks ged ui Ingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero 
kapines

NiioSIrdžial kviečiame -visus 
gimines, draugtie Ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Dėdė Ir Tėte, Jų 
Valkai Ir Augintinė Ir kitus
Gin-.lnes.

laidotuvių Direktoriai Ma
žeika Ir Evanauskas, Telefo
nai: Yard 1 188—1189,

mu
X A. Daugirdo, generali

nio “Draugo" atstovo Rock 
forde, veikla žada, didelių 
laimėjimų. Per vieną dieną 
gavo dvidešimts naujų skai
tytojų. Spaudos darbe jam 
daug padeda vietos veikė
jai: “Draugo” koresp. S. 
Keliotis, Misiūnaitė ir S. 
Kasputis.

X Bergmanas Grove, kur 
bus “Draugo" pirmas šįmet 
piknikas, liepos 4 d., tokį 
teikia pavėsį, kad geresnio 
niekur negalima rasti. Pir
miau buvę dideli medžiai 
dabar suaugę ir išsišakoję, 
kad sudaro vieną milžiniš
ką ąžuolą lietsargį, po ku
riuo daugybė stalų šeimoms 
vaišintis,

X Genovaitė činikaitė il
sisi ir sveiksta po sunkios 
operacijos Mercy ligoninėj. 
Operacija, padaryta praei
tą sekmadienį, buvo sėkmin
ga.

X Jurgis Paškatoskas, vie 
nas* geriausių Ateitininkų 
draugovės šokėjų, parvyko 
iš Texas dešimčiai dienų a- 
tostogų. Apsistojo pas savo 
draugus ateitininkus': V. 
Klemką ir A. Petroką, 1526 
S. 49 Ct., Cicero.

X Alfonsas Sudeikis, sū
nus žinomų veikėjų M. ir J. 
Sudeikių, su žmona savaitę 
viešėjo namie pas tėvus ir 
brolius. Jo stovykla randa
si Town Gap, Pa.

XK'in. J. Dambrauskas, 
MIC., Aušros Vartų para
pijos klebonas, praeitą sa
vaitę atmokėjo $2,000.00 pa 
rapijos skolos. Tai žymi pa
rapijoj pažanga ir didelė 
garbė priklauso sumaniems 
dvasios vadams, parapijie
čiams ir geriesiems priete- 
liams.

X Ignas Sakalas dar gy
vena savo jubiliejaus įspū
džiais. šiomis dienomis iš 
Cleveland, Ohio, gavo bran
gią dovaną nuo būrio vei- 
kėjų-draugų. Pridėtam svei
kinime pasirašo: kun. G. 
Vilkutaitis, J. ir V. Šukiai, 
iadv. K. česnulis, P. Mulio- 
lis, J. čeriauka, Kaminskas 
ir Pola Glugodienė.

X Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo komitetas 
pastaraąne susirinkime nu
tarė prisidėti prie padengi
mo lėšų tarptautinio Page- 
ant, kuris bus birželio 20 
d., Medinah Temple, 14 E. 
Ohio St., programos, kurio
je vienas puslapis bus pa
skirtas ir lietuviams. Tame 
puslapyje bus surašyti A- 
merikos lietuvių siekimai 
Lietuvos atžvilgiu.

X Aušros Vartų parap. 
mokyklos mokslo metų bai
ga buvo įspūdinga: progra
ma puikiausia, žmonių veik 
pilna salė, o klebono kun. J. 
Dambrausko į baigusius mo 
kyklą atsisveikinimo kalba 
susirinkusius paskandino a- 
šarose. Žodžiu, baigimo mo
kyklos aktas žavėtinai pa
vyko.




