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KOVOJA VELLETRI MIESTE
Naciai partraukė kitą diviziją; 

lėktuvais puolė Anzio pozicijas
Amerikiečiai išlipo dar vienoj 

saloj; valdo visą N. Gvinėją
SĄJUNGININKŲ ŠTA-j buvo sukėlę gaisrus tarpe 

BAS pietvakarių Pacifike. 
geg. 28. — Veteranai ame
rikiečiai pėstininkai išlipo 
ant Biak salos, Geelvink į- 
lankoje, anksti šeštadienio 
rytą, tuo pasivarydami 350 
mylių vakaruosna olandų 
Naujoj Gvinėjoj ir beveik 
baigė atsiimti visą Naują 
Gvinėjią. Amerikiečiai dabar 
randasi 800 mylių nuo Phi- 
lippine salų.

Išlipę prie Bosnek mies
telio, šiaurrytiniam krante, 
amerikiečiai turėjo nedide
lius nuostolius, nežiūrint di
delės japonų opozicijos, ir 
tuoj pradėjo varytis į Mok- 
mer ir Sorido aerodromus.

Amerikos ir Australijos 
kreiseriai ir naikintuvai 
pradėjo bombarduoti kran
tą prie Bosnek anksti ryte 
ir iki šeštai valandai ryto

japonų reikmenų krovinių 
ir įrengimų.

Tuoj po to Liberator lėk
tuvai pradėjo bombuoli tą 
krantą. j

Pabaigus bombardavimą 
amerikiečiai kariai išlipo ir 
pradėjo stumtis pirmyn. 
Tris valandas ir 20 minu
čių po išlipimo, amerikie
čiai jau užėmė kalną prie 

'Bosnek miestelio, ir vėliau 
tą pačią dieną puolė ir užė
mė tą priešo bazę.

Priešo patrankos šaudė į 
sąjungininkų karo laivus ir 
padarė šiek tiek nuostolių. 
Priešo lėktuvų nebuvo.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė sąjungi
ninkų lėktuvai dvidešimts 
antrą dieną iš eilės atakavo 
Schouten salas, Geelvink į- 
lankos apylinkėje.

NACIAI BELAISVIAI DIRBA' ILLINOIS CKIUOSE

Vokiečiai karo belaisviai, paskirti prie darbų daržovių laukuose ir blekiniuose sudė
jimo fabrikuose Hoopeston, III., sargybinių saugojami eina iš geležinkelio stoties į savo 
dalį karo belaisvių stovyklose. Kiti paskirti dirbti Gibson City, Rossville, ir Milford, III. 
apylinkėse. Belaisviai atskirti nuo civilinių darbininkų. (Camp Ellis-ASFTC nuotrauka; 
Acme-Draugas Teiephoto).

LONDONAS, geg. 28. — 
Sąjungininkų pranešimas 
sako 5-toji armija, žygiuoja 
į Romos pusę, ir jau kau- 
jasi sa naciais VelleLri mies-

į to pakraščiuose.
Vienas radio pranešimas 

sakė kaujamasi siu. naciais 
pačiam mieste, bet tam dar 
nėra oficialaus patvirtini
mo.

Naciai sako nesaugos 
sąjungininku lakūnu

STOKHOLMAS, geg. 28. 
— Rašydamas nacių, laik
raščiui Voelkischer Beoba- 
chter, nacių propagandos 

jninisteris Paul Joseph Go
ebbels sakė sąjungininkų 
lakūnai, kurie bus privers
ti parašutais nusileisti Vo
kietijoje, nebegaus nacių 
policijos ir karių apsaugos 
nuo įpykusių civilinių gy
ventojų.

Goebbels minėjo nesenai 
įvykusias atakas Vokietijos 
gilumoje, kurių metu, anot 
jo, sąjungininkai lakūnai iš 
kulkosvaidžių apšaudė ūki
ninkus laukuose ir moteris 
ir vaikus traukiniuose. Go
ebbels sakė už tokius dar
bus lakūnai negali tikėtis 
pagalbos iš Vokietijos mi- 
litarinių autoritetų.

Kiniečiai okupavo 
priešo bazę Burmoje

KANDY, Ceylon, geg. 28. 
— Komunikatas vakar pra
nešė, kad kiniečiai kariai 
užėmė Warong, šiaurinės 
Burmos kalnuose, į šiaurry
čius niuo Kamaing. Tis ki
niečių laimėjimas toliau 
gręsia japonų Myitkyina 
garnizonui, s ir priešo jėgoms 
Mogaung bazėje.

Indijos-Burmos pasienyje, 
japonai buvo pavaryti iš 
kalnų, pozicijų prie Bishen- 
pur, į pietvakarius nuo Im
phal.

Kiniečiai praveda
Loyang konlrofensyvą
CHUNGKING, geg. 28.— 

Aukštosios komandos pra
nešimu, kiniečiai kariai kon
tratakuoja Loyang sektory, 
Honan provincijoje, ir va
rosi pirmyn. Anot praneši
mo, kiniečiai atsiėmė visa3 
kalnų pozicijas į šiaurę ir 
pietus nuo Lengshuikow, į 
rytus nuo Mamien perėjos. 

Kiniečių kontrofensyva
Honan provincijoje daro 
progresą visu frontu, ypa
tingai apylinkėje į rytus 
nuo Ushih, 100 mylių įi piet
vakarius nuo Loyang.

Sako vokiečiu laivai 
plaukia prie Suomijos

STOKHOLMAS, geg. 28. 
Sąjungininkai pasivarė — Girdima t raportų; kad

Naciai sako aliantai 
puolė jugoslavu salą

Sakoma stačiatikiu 
vyskupas nužudytas

SU PENKTĄJA ARMIJA 
į pietus nuo Romos, geg. 28. 
— Sąjungininkų artilerija 
apšaudo vokiečių pozicijas 
15 mylių nuo Romos, Prie 
Velletri, sąjungininkai at
mušė mažas priešo kontra
takas.

Amerikos tankams per 
keturias dienas puolus na
cių linijas ir pralaužus jo-

ri saki italai civiliai jau 
visi pabėgo iš to miesto.

Nacių Maršalas Kessel- 
ring partraukė dar vieną 
nacių diviziją kautis su są
jungininkais, norėdamas iš
laikyti svarbųjį Vieškelį 
Nr. 6.

Skubiam pas i varyme iš 
Giulianello į Artelia, mūsų 
šarvuoti vežimai sunaikino 
suvirš 100 priešo vežimų.

Velletri miestas pasken
dęs dūmuose nuo nuolatinio 
sąjungininkų, bombardavi
mo. Vokiečių mechanizuotos 
jėgos smarkiai priešinasi. 
Vienas Amerikos karinin
kas spėjo, kad toj apylin
kėj užmušta suvirš 1,000 
nacių karių.

Pastaruoju laiku nacių 
patrankos apšaudė sąjungi-

LONDONAS, geg. 28. — BERNAS, Šveicarija, geg.
28. — Tarptautinis krikščio
nių spaudos informacijos 
biuras Ženevoje vakar pra
nešė, kad Metropolitas Ser- 
gius, stačiatikių bažnyčios 
arkivyskupas Vilniuje, buvo 
nužudytas šio mėnesio pra
džioje. Smulkesnių žinių ne- 
paduota.

Miręs vyskupas buvo Es
tijos ir Latvijos stačiatikių 
bažnyčios galva pagal Mas
kvos Metropolito paskyrimą 
1939 m.

- Laivynas pranešė, kad Biuro Piešimas eak-3 
Kari J. Larsen, laivo Tho- Metropolitas perėmė bažny-

Nacių DNB žinių agentūros 
pranešimas sakė britai 
“commando” kariai gegu
žės 23' d. nal^į išlipę Mljet 
saloj, prie Jugoslavijos 
kranto, bet pasitraukę po 
kiek laiko, palikdami ketu
ris žuvusius ir kelis sužeis- •>
tus savo draugus.

Nušautas prekybinio 
laivo kapitonas

WASHINGTON, geg. 27.

DĖMESIO!
Mir»»iųljų atminimo die

noje, antr., geg. 30, “Drau

gas ' ’ neišeis. Raštinė bus 
uždaryta visą dieną, bet 
skelbimus galima priduoti 
telefonu (CANai 8010) nuo 
3 vai. po p4etų.

ADMINISTRACIJA

pusantros mylios iš pietų 
pusės ir dar labiau spau
džia ratą aplink japonų Myi
tkyina bazę.

Amerikos lėktuvai ataka
vo Naba, ant geležinkelio 
linijos netoli Indaw, o Ang
lijos ir Indijos lėktuvai puo
lė vieškelius ir geležinkelius 
į šiaurę ir vakartis nuo 
Mandalajaus.

vokiečių karių transportai 
plaukia į, ar gal jau prip
laukė prie Aalands netoli 
nuo Suomijos pietvakarinio 
kranto.

Švedijos autoritetai aakė 
raportai nepamatuoti ir sa
kė jie gal kilo iš to, kad 
nacių laivų plaukiojimas 
tarpe Abo, Suomijos, ir 
Stokholmo, padidėjęs.

I—
KALENDOlilUS

Gegužės 29 d.: Sv. Marija 
Magdalena; senovės; Dido- 
nis ir Viksvė.

Gegužes 30 d.: MIRUSIŲ
JŲ ATMINIMAS, Šv. Felik
sas; senovės: Galvainis ir 
Imante.

Gegužės 31 d.: Av. Ane
lė ir Av. Petronėlė; Gintau
tas ir Agelė.

ORAS
Giedra. Nebus didelės at

mainos temperatūroje.

Laukia rusų ofensyvos Pabaltyje
Rusai sako fronte neįvyko pasikeitimų

LONDONAS, geg. 28. —1 nešimai padaryti kelias va-

mas J. Walsh kapitonas, su
sišaudyme su jūreiviais pre
kybiniam laive balandžio 19 

,d., buvo nušautas.
Sakoma kapitonas, prisi

gėręs, pradėjęs šaudyti į J- 
gulos narius. Laivyno jūrei
viai atėmė iš jo ginklą ir 
užrakino j? kapitono kam
bary. Ketvirtą dieną jis iš
ėjo iš kambario su kitu re
volveriu ir šovė į jūreivį, 
kuris buvo paskirtas jį sau- 

,goti. Nors buvo peršautas 
per koją, jūreivis kapitoną j 
nušovė.

čics administravimą tose 
Pabalčio valstybėse 1940 
metais, kuomet Rusija klas
ta okupavo Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. Anot agentū
ros, jis žmonėm patikęs ir 
pasilikęs savo vietoje net ir 
po nacių okupacijos.

se dideles spragas, pėsti- ninku Anzio pozicijas, ir 
ninkai puolė iš namų ,į na- [ nakties metu jų lėktuvai at
muš ir suėmė keliolika be- liko ataką.
laisvių Artena mieste, ku
ris randasi ant kelio domi
nuojančio klonį, kuriam 
randasi Vieškelis 6.

Sąjungininkų patrankos 
dabar šaudo į tą kelią, Val- 
montone apylinkėje.

Italas pabėgėlis iš Vellet-

Amerikiečių priešakiniai 
daliniai greit įėjo į Artena, 
be jokio pasipriešinimo, bet 
kuomet pėstininkai bandė į- 
žygiuoti, vokiečiai pasirodė 
esą tvirtai įsisteigę tame 
miestely su mortarais ir 
kulkosvaidžiais.

DE GAULLE ATIDEDA Puolė invazijos krantą, 
VIZITĄ LONDONAN Vokietiją ir Belgiją

Maskvos radio vakar pra
nešė, kad rusų lėktuvai nu
skandino dar keturis nacių 
transporto laivus Rygos ir 
Suomijos įlankose.

Šie žygiai nurodo nacių 
laivų judėjimą ir rišasi su 
Berlyno radio pranešimu, 
kuris pranašavo, kad tuoj Į- 
vyksiančios rusų atakos Pa
balčio fronte.

Rusų ir nacių pranešimai 
abu sakė rytinis frontas 
šiuo laiku ramus. Tie pra-

landas po Vichy radio pra
nešimo, kuris sakė rusai 
pradėjo ofensyvą į rytus 
nuo Lvovo, Lenkijoje.

Maskva savo komunikate 
pranešė apie 70 nacių lėk-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IA ITALIJOS. — Sąjun

gininkai iš Anzio pozicijos 

pradėjo nanją ofensyvą ir 

varosi per Albanų kalnus Į 

Romos miesto pusę.

IA LONDONO. — Sąjun
gininkai atmušė japonų ka

riuomenės ataką, ant mies-

POŽEMIUI DUOTAS 
KETVIRTAS ĮSAKYMAS

LONDONAS, geg. 27. — 
Gen. Ei8enhower štabo na
rys transliavo ketvirtą in
vazijos komandos instruk
ciją Europos požemiui, pab
rėždamas kelių ir plentų iš
laikymą kariniam trafikui.

ALŽYRAS, geg. 28. — 
Prancūzų Išlaisvinimo Ko
mitetas pranešė, kad Gen. 
Charles De Gaulle kol kas 
atideda savo numatytą vi
zitą Londonan. Pagal girdi
mų raportų, De Gaulle no
rįs užtikrinimo, kad pasi
tarime dalyvaus ir Ameri
kos atstovas.

Londone kalbama, kad 
nuo De Gaulle vizito ir pa
sikalbėjimų priklausys 
Prancūzijos, Anglijos ir 
Amerikos pokarinių santy
kių nuoširdumas. Daug kas 
Londone jaučia, kad dabar 
laikas susitarti su prancū
zais dėl pokarinių, reikalų., 
ir, ypatingai ka,slink koope
racijos Europos invazijoje

Puolė salą 1,000 mylių nuo Tokyo
Atakavo Matsuwa ir Shumushu, Kuriles

WASHINGTON, geg. 27 
— Amerikiečiai lakūnai ket
virtadieny atakavo Matsuwa 
salą, truputį suvirš 1,000 
mylių.' nuo Tokyo. Laivyno

tolio Į šiaurę' nno Kohima. 
tuvų bandytą ataką ant tai-1 ig LONDONO. — Hitleris 
kinių Suomijos įlankoje, bet mvo štabo patalpose tarėsi pranešimas nepadavė smul- 
teigė, kad jie buvo Išsklai
dyti. Orinėse kovose rusai

Pranešta taipgi, kad ar
mijos Mitchell lėktuvai ket
virtadieny puolė prieplau
kas, sandėlius ir patrankų 
pozicijas Caroline salos?, 
centriniam Pacifike.

Atakos ant japonų pozi-Į aerodromus šiaurinėj Pran

LONDONAS, geg. 28. — 
Apie 2,000 sąjungininkų 
lėktuvų šiandien atakavo 
Prancūzijos invazijos kran
tą, Koelną ir kitus taikinius 
Vokietijoje, ir įvairias na
cių pozicijas Belgijoje.

Nakties metu britų lėk
tuvai pakartojo savo ataką 
ant Aacheno miesto, Vokie- 

i tijoje.
Kiti obzervatoriai sakė 

jie niekuomet nematę to
kios didelės lėktuvų atakos, 
kaip šio ryto ir dienos ata
ką ant nacių pozicijų nuo 
Cape Gris Nez iki Boulog- 
ne. Didžiųjų bombų sprogi
mas buvo jaučiamas net 
Dover apylinkėje, Anglijoj.

Vakar dieną apie 7,500 
sąjungininkų lėktuvų iŠ 
Anglijos ir Italijos puolė 
nacių okupuotą Europą nuo 
Dieppo iki Jugoslavijos. 
Šiandien praneš* a, kad 24 
Amerikos bomberiai ir sep
tyni naikintuvai negrįžo iš 
atakų. Orinėse kovose nu
mušta 49 nacių lėktuvai.

Kiti šimtai Amerikos ir 
Anglijos mažesniųjų, lėktu
vų atakavo geležinkelius ir

numušė 11 nacių bomberių 
ir devynis naikintuvus, ir 
naciai numetė savo bombas 
į jūrą. Du rusų lėktuvai ne
grįžo.

ra Japonijos ambasadorių kmenų, bet sakė nebuvo 

Vokietijai. Manoma «e kai- priešo opozicijos.

bėiosi dėl Įtemptų Vokieti 

jos-Japoniios santykių.

PERSKAITĘ "DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Tą pačią dieną laivyno 
žvalgybinis lėktuvas puolė 
Shumushu salą, šiauriniam 
Kurile gale. Nebuvo opozi
cijos nei šiai atakai.

cijų rytiniam Marshall saly
no krašte vis dar tęsiamos. 
Vienas Corrair naikintuvas 
buvo priverstas nusileisti 
netoli Wotje, bet lakūnas 
buvo išgelbėtas.

cūzijoj.
Raportai iš Zuričo sakė 

šveicarų lėktuvai ir prieš
lėktuvinės patrankos pri
vertė 5 Amerikos bombe- 
riua nusileisti Šveicarijoje.
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OMAHA, NEBR., LIETUVIU KRONIKA draugės. Taigi minėtą dieną Konferencijoj, kuri įvyko

Pirmoji Komunija.. Iškil
minga buvo eisena mažų 
mergaičių ir berniukų prie 
pirmosios šv. Komunijos Šv. 
Antano bažnyčioj gegužės 
21 d.

Vaikučių tėvai ir draugai 
taipgi dalyvavo šv. Mišiose 
ir meldėsi.

Kun. Juozapas Jusevičius 
laikė šv. Mišias ir pasakė 
pritaikintą pamokslą vaiku
čiams. Kai trys jūrininkai 
ir vienas kareivis prisiarti
no prie Dievo Stalo bendrai 
priimti šv. Komuniją su sa
vo vaikučiais, daugelis žmo
nių bažnyčioj susijaudino. 
Vienas jūrininkas ką tik su
grįžo iš Aleutian salų. Ne
gavęs transportacinio trau
kinio ir autobuso — savo-

Kun. P. O’Connor, redak
torius šv. Kolumbo tėvų lei-j 
džiamo žurnalo “Far East”, 
susilaukė daug sveikinimų 
nuo mūsų parapijiečių. Tė
vas O’Connor Milwaukee 
mieste buvo išrinktas Ka
talikų Laikraščių Sąjungos 
pirmininku. Vienas Šv. Ko
lumbo tėvų kas sekmadieni 
atvyksta į mūsų bažnyčią 
su dvasine parama. Tėvui 
O’Connor dažnai tenka lai 
kyti šv. Mišias mūsų bažny 
čioj.

Tikėjimo klausimu kon- 
testas buvo suruoštas Šv. 
Pranciškaus parapijos salėj 
geg. 21 d. Veiklus kun. J.

VIENA PACIFIKO SALA PO KOVŲ
gegužės 28 
Conn.

d., Waterbury,

Kiekviena sala, užimta japonų gauna tokį vaizdą, kuomet Amerikos vandens ir oro 
Misek ilgai ruošė , kontestą jėgos pasiryžta priešą išmušti. Laivų milžiniškos kanuolės medžius nuskina, o lėktu- 
ir išrinko penkiolika geriau- vų bombos žemę išduobėja. Priešas, jei nejs engia pabėgti ir nenori pasiduoti, su že- 

tiškai rūpinosi sugrįžimu į šių kontestininkų. Kun. Glu- me sumaišomas. (Acme-Draugas telephoto)
Omaha, kad dalyvauti savo ba, buvo klausimų vedėjas,'
dukrelės pirmos Komunijos 
šventėj.

Mokyklas aštuntojo sky
riaus programa įvyko geg. 
19 d., mokyklos salėj. Frog-

o kontesto teisėjais buvo: 
kun. J. Jusevičius, Šv. An
tano parapijos klebonas; 
kun. Pitrasek, vikaras Šv. 
Petro ir Povilo parapijos; ir 
čikagietis J. Stoškus. Visi 
kontestininkai buvo gerairama pradėta giesme Sv 

Dieve. Programos vedėja bu pasiruošę ir lengvai atšaki- j 
vo lietuvaitė Warsocki. Ji nėjo į klausimus. Teisėjams!
išaiškino dienos šventę ir 
sveikino abiturientus. Sep
tinto skyriaus mergaitės į- 
scenizavo veikalą “Slaptin

buvo nelengva išrinkti lai
mėtoją iš gabių studentų. 
Išrinkta D. Gliwa, aštunto 
skyriaus mergaitė mokinė

Talentų vakaras 
šauniai pavyko

New Haven, Conn. — Ma
rijos Vaikelių “Talentų Va
karo”, vadovaujant Aldonai 
Zimkiūtei, programa buvo į- 

vairi, įdomi, turininga ir vi
siems patiko.

jaunuolėms, kurie dalyvavo Zimkiūtei, kuri nesididžiuo-
programoj, ypatingai Aldo
nai Zimkiūtei, kuri daug 
darbo padėjo priruošimui 
programos. Ne veltui drau
gijos narės apdovanojo ją 
raudonų rožių bukietu.

Garbė jaunimui už pasi

ja savu mokslu bei profe
sija, bet visuomet dalyvau
ja lietuvių tarpe. Ateitis 
daug žada A. Zimkiūtei.

darbavimą ir tinkamą pa-
Publikos prisirinko pilnu- «erb,mą kareivi* motinėklJ;

garbė mokytojai Aldonai

prašom visų pažįstamų ir 
parapijiečių pasimelsti už a. 
a. sielą Juozo, kuris daug
yra pasidarbavęs mūsų ko- Vatikano laikraštis Oser- 
lonijoj eidamas vargoninin- vatore Romano iš karo prie- 
ko pareigas. žasties savaitėje vieną kar

tą išeina, pirmiau minimas 
laikraštis buvo dienraštis,

ir kuopos taipgi pavieniai Laikraštis aprašo Vatikano 
veikėjai skaitlingai dalyva-^r pasaulio įvykius, 
vo Conn. Valstijos Lietuvių ■ ---------

DR. VAITUSH, 01*T. 
mfttvis

Mūsų ko'onijos draugijos

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

gos Dovanos”. P. Buschper- iš Šv. Pranciškaus parapi- 
skaitė klasės pranašystę ir jcs. Kontesto vedėjas jai į- 
pasakė atsisveikinimo kai- teikė penkiolikos dolerių do- 
bą. Sr. M.' Clemetinė, mo- vaną.
kyklos viršininkė, sveikino ----------
graduantus ir suteikė mo- Geg. 30 d., kun. J. Juse- 
kyklos baltą ir mėlyną kas- vičius atlaikys šv. Mišias už 
ęlną. J. Stoškus skatinę,gra- I Lietuvos laisvę. Visi lietu- 
duantus lankyti katalikiškas viai seniai laukia tos dienos.
aukštesnes mokyklas ir vi-i ‘ ----------
cuomst laikytis savo tėvų Ke urdešimtė pa s mus pra 
kalbos. Aštunto skyriaus sidėjo iškilmingomis pamal- 
mokiniai suteikė mokyklos domis geg. 28 d. Vietos ku- 
viršininkei dovaną ir dėko- nigai ir net svečiai iš kitų
jo seselėms už auklėjimą. 
Po programas septinto sky
riaus studentai suruošė sur- 
pryzą graduantams.

valstijų, dalyvavo iškilmėse 
ir klausė išpažinčių..

Jonas Stoškus

“I Am An American’’ die
nos šventėj dalyvavo šv. 
Antano parapijos narė G. 
Rūkas. Jinai gavo piliety
bės teises geg. 20 d., lygiai 
du metu po jos sūnaus P 
F. C. Vincento Rūko įstoji
mo į kariuomenę. Pacifiko 
salų kovose vienas japonas 
nakties metu pavsgė lietu
vio kario akinius. Už kelių 
dienų japonas rastas negy
vas ir ant jo nosies b rvo 
sudaužyti lietuvio kario a- 
kiniai.

THE WEATHEH

WUIK 5TI DIO
1945 W»st 35* Strert

tėlė parapijas svetainė. Da
lyvavo ne vien jaunuo’ių tė
vai, giminės ir pažįstami, 
bei jų draugai ir rėmėjai iš 
apylinkės kolonijų.

Vakaro apvainikavimas 
buvo pagerbimas kareivių 
motinų. Visoms įteikta gy
vų gėlių “coursages”. Gi, 
toms, kurios . turi daugiai* 
negu vieną sūnų karinėj tar 
nyboj, įteikta po vieną rau
doną rožę dėl kiekvieno sū
naus. Aldona Zimkiūtė iš 
kalbiai sveikino motinėles ir 
įteikė pagerbimo ženklus 
Kun. E. Gradeckas taipgi 
pasakė gražią kalbą. Skati
no jaunimą prie didesnio vei 
kimo parapijos, šios šalies 
ir Lietuvos labui.

Už šio turiningo vakaro 
surengimą garbė priklauso 
Marijos Vaikelių draugijė
lei, visiems jaunuoliams bei

Gegužės 28 d. 10 valandą 
buvo igedota šv. Mišios už 
a .a. Juozo Saurio sielą. Mi
šias šv. užprašė buvę jo cho- 
ristai-tės ir draugai bei

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

2S metą praktika v im*« 
jutų garantavim** 

Optomeirically Akių Specialiau* 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karitį, atitai
sė trumparegystę ir toliregyslų. 
Prirengia teisingai akiniu* Visuo- Ą 
se atsitikimuose egzaminavimas da
roma* su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

tarti.dėlioj pagal *u
Daugely atsitikimą aky* atttalse-

4712 South Ashland Av.
YARDS 1371

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti

-. I >»y>^ yeTQie> re> ->ai

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

EXTRA! EXTRAI

Al>\ \\l EI) PHOKh.K 
H»V ESI TDSSIH1.I l’KH l

PPONF I.AFtYETTF

32
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL N 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

3E

Budriko Radio Valandos:
W.H.F.C 1420 Kilocycles —

Ketverge, 7 vai. vakare. 
VV.C.F.L., 1000 KUocyclea —

NedSUoJ, 6:10 vai. vakare.

Didelė Lietuvio
KRAUTUVĖ• 1 t ,

Rakandų, Pąrlor Setų, Miegamo 
Kambario Setų, Pečių, Lovų, 
Springsų, Matrasų, Karpetų, 
Klejankių, Minkštų Kėdžių ir 
Vaikams Vežimėlių ir Lovelių.

Jewelry, Deimontų ir Rekordų 
Krautuvė sykiu, po vienu stogu 

su Rakandų Krautuve. 

Pirkdami dabar, galėsite tikrai

Sutaupysite 25%

Metuvičkas 
N. RANTER 
savininkas, 
žydukas —

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

Permainytas 
variu.-, ir 
Kln'MU.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone YARDS 6054

Per šį Pi SI Metų

JOS. F. BUDRIK,
INCORPORATED 

3241 So. Halsted Street

Tel. CALumet 7237

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

Utamikais, Ketvergais ir Suba
tomis iki 9:30 vai. vakare.

PARGUTly
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

WHFC -1150 kilos.
Sekmadieniais - m i 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. Y.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

ES

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita" jums pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVENES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nųs ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

W1EBOLDTS-GOLDBLATT

DĖVINT OINTMENT
Nesutepanti — Nenueisiantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 8d. Ashlnnd Avenne 

OFISO VALANDOS:
tae S Rl 4 Ir ano t Al 8 vai

TaL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47 th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.
Trečiadienį pagal sutartį. x

TaL CANaI 6122

< DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet ir T—8 a. a. 

Tlufiad. k* MtadfcMe

Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISO VALAKUOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2428 West Marąnette Road

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI-

Tik viena pora aktų visam gyveni
mui. Saugokit* Ja* leisdami llcg- 
gamlnuotl Ja* modcrnlftklauala 
metodą, kurią regėjimo mokalaa 
gali sutelkti.

>« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurio prašali

na visų akių įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAl
1801 So. Ashland Avenne 

Kampa* H-to*
Telefoną., i CANAL 052S, Chicago

OFISO VAI.ANDO8: 
Kasdien *:l» a. a. Iki t:S0 p. m. 

TreClad. ir lettad. 1:10 a. m.
• ‘: nu »:to p. m.

Ofiso Tel. VTRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Atmhm 
Ofloe raLl 1—3 Ir S-liM B.M. 

IMhdhnlata pagal sutarty

REZIDENCIJA
S241 West 66th Place 

TeL REPublle 7868 z

TeL CANaI 0257
Rez. Tel: PROspect 66594

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 Od 0 vaL vakaro.

Tel YARda 3146

dl y. a simkus .

VU.: 11-13; 34; h> 6:30-8:30 
Rranufienlais—2-4 ir 0:80-8 JO 

Šventadieniais—11-13.

Skaniausia duona yra toji 

kurią uždirbame savo ranko

mis.

esu: KENmed 5107.

DR. A J. BERTASH
6FTDYTOJA8 B CHIRURGAI 

vaL: mo 1-3; nuo 6:30-8 JI
756 West 35 th Str~-<

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. Tel: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 0d 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayetto 32106 
Bsa. TeL LAFayette 0094 ,

Jeigu Neatsflieplama— 
•aakfto: KEDiM 3866 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 0d 9'vak.; 
-./Penktad. 8:30 iU 9:30 vak.

fteštad. 6 vaL IM 9:30 vak. 
Sekmadieniais pagal susitarimą.

Oflao TeL_________VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
TreHad. tr Sekm. tik susitariua

DR. P. ATKOČIONAS
, DANTISTAS
1446 S. 49th Conrt, Cicere

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

TaL: 10-13 ryto. 3-6, 7-6 P. M. 
U47 S. Halsted SL, Chlcaga

?DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

39 metų patyrimas
TeliYarde 1820

Pritaiko Akintus 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutarty, BS
Z ir

Vai.: nuo 3 p.p. iki 8 vakar*

2mog&us charakteris aiš
kiausiai pasireiškia tais da
lykais, kuriais jis juokiasi.

J. W. Goethe
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“DRAUG O” 
DARBŲ SKYRIUS

I F I ND t / WAN D" D GRĮŽTA į DARBA

HELP WANTED — VYRAI

'•DRAUGAS" HELP UANTED 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

J 27 No. Dearbom Street 
Tel. KANdol|>l> (M8S-»4«»

SVARBUS PRANEŠIMAS
War Manpower Gomnilsslon nn- 

4ut.vniat reikalauja kad dailini
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
lluosavimo Raštą (statenient of 
svailability) nuo <lal»artines dar
bo (staluos — ar nuo War Man- 
pouer Commission — pirm pra
dedant dirbti kitojo įstaigoje. 
Pcrsttikrlnkit ar bis galit gauti 
Ir ar joms reikalinga pai luoša- 
vimo raSt>«.s. -lūs sutaupysit sau 
ir daria* įstaigoms daug laiko.

HELP AVANTED — VYRAI

LANGŲ PT.OVft JŲ—HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Tlmekepper'a Ofisan

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Road

SHEAR VYRŲ
Reikia vyrų prie Plieno

Sųuaring Shears.

SHEAR HELPERS 
IR ABELNŲ PLIENO 
WAREHOUSE DARB.

Reliance Steel Corp.
1601 S. Wolcott

CANAL 2442 G. A. COOPER

HELP UANTED — VYRAI

MASINOM OPERATORIŲ
Nepatyrusių. 72y2c i vai. pradinė' 
rata. Patyrusiems mokama pagal 
darbo įvertinimą.

E. A. BAIJMBACH MFG. CO. 
1812 S. KILBOURNE AVĖ. 

(4500 WEST)

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
CABINET MAKERS 

AMERICAN CASKET CO. 
1313 W. DIVISION ST.

REIKIA PATYRUSIŲ 
TALLYMEN 

YARD FOREMAN 

CARR-MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. 

VICTORY 1272

PORTERIU IR 
NAKTIMIS VALYTOJŲ

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

Northvvestern Station

PRODUCTION & SHIPPING 
DEPT. VYRŲ 

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

po karo ateičia.
Visi darbai pagal reguliacijas 

War Manpower Commission.

Barrett Division
2600 S. ŠACRAMENTO

PAGELBININKŲ — Maliavos dirb
tuvėje. 5(1 vnl J savaitę. 75c J vai.,

laikas ir pusė virš 40 vai. 
DEPF.ND-ON FINISHING CO.,

3033 Elston Avė.

REIKIA VYRŲ
Nuo 45 iki 65 Mėty

Paivrimo nereikia, pantovūa darbai. 
Proga viršlnikio. gera mokestis. 

Atsišaukite
STANDARD ELSMERE 

GRANITE CO.
1756 N. Spauldlng Avė.

PATYRUSIŲ IR NEPAT. 
DARBININKŲ

Platers’ Pagelbininkų 
Brown & Sharpe Set-up 
Multiple Screw Machine

Operatorių ir Pagelb.
Tool Makers 

Thread Mill, horizontai 
Kingsbury Operatorių 
Abelnu Machine Shop 

Darbininku 
Paprastų Darbininkų 
Dirbtuvėje Porterių 
LATHE MOKINIŲ 

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAMS

LION MFG. CORP.
2640 Belmont Avė.

PINCH PRESS OPERATORIŲ — 
fien mokestis. 56 valandos i wi- 
valte. JAOKMON AUTO RADIA- 
TOR CO.. 1515 W: Altgeld St.

Svarbiai Pramonei
REIKIA VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS
DIENOMIS IR NAKTIMIS 

PATYRUSIŲ AR NE 
Dirbti prie aluminum raštinga. 
Mes mokam laike mokinimo. 

100% KARO DARBAI 
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 

ryto iki 5 dd. arba šeštad. 
iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

AUKŠTESNES MOKYKLOS 
VAIKINAI 

IŠMOKITE AMATĄ!

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

4435 S. WESTERN BLVD.

• INSPEKTORIŲ
• TOOL DESIGN.
• STOCK ROOM

PATARNAUTOJŲ
• PLANER OPERS.
• RADIAL DRILL

OPERATORIŲ
•Hand GRINDERS 
•FLAME CUTTERS
• DIRBT. PAGELB.z •

PASTOVUS
DARBAI

GERA
MOKESTIS

Chicago Vifreous 
Enamel Products 

Company
1401 S. 55th COURT

Cicero, Ilk
(5500 VVest)

BENCH ASSEMBL. 
TURRET LATHE 
OPERATORIŲ

PATYRUSIŲ
50 vai. pilno laiko ar nuo 4 pp. 
iki 8 vak. Daliniai ar nuolatiniai.

REYNOLD'S
2650 VV. Congress

DŽENITORKŲ
Valymo darbai. Moterims Iki B0 
metų senumo. Valandos: nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Amžius 20 Iki 50 metų.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO
REIKIA MOTERŲ \

Dirbti prie elektros uiuvlmo mašinų. 
.Išmokinsim.

AMERICAN CASKET CO.
1113 W. Wasliington Blvd.

PATYRUSIŲ PANTRY MOTERŲ
reikia, geros darbo sąlygos, gera 
mokestki. Kreipkitės prie Chef, Mr. 
Throm. — I*ACAWANNA 1304.M—MM—MM

FINISHER IR
GUZIKAMS SKYLIŲ DIRBĖJŲ

Merginų siūti guzikus prie custom 
kotų. Atsišaukit 6-tam aukšte.

JOHN HARPER ft CO.
222 W. MONROE ST.

OPERATORIŲ
Power Siuvimo 

Mašinoms
Single ir dviejų adatų mašinų ope
ratorių. Gera mokestis—Pastovūs 
darbai dabar ir po karo. Moder
niška švari dirbtuvė. Nauji įren
gimai. Mes išmokinam pradines. 

Gera mokestis 4aike mokinimo.
Atsišaukit 4-tam Aukšte

DAPCO. INC.
701 W. WASHINOTON BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

HELP VVANTED — MOTERYS

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
Taipgi Machine Hand — Taipgi 
Drill Press Operatorio. Mažoj dir

btuvėj: 49 vai.: gera rata. 
Atsišaukit pirm pietų.

RIDMFELDT RAPP AND CO. 
108 N. Jefferson MON 8399

Kas nori tarp žmonių tu
rėti pasisekimo, privalo ap
sišarvoti mandagumu. J.

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

Precision Assemblers 
Precision Inspektorių 

Mašinų Operatorių 
Burr Bench Operatorių
Dieninis šiftas 8:30 rvto iki 5pp 

ir nuo 7:30 ryto iki 4 pp. 
šeštadieniais.

Naktinis šiftas 9 vak. iki 6:30 
ryto. 5 naktys j savaitę.

MINNEAPOLIS 
HONE¥WELL 

4737 W. Division

SKALBYKLOJE 
FEEDERS — FOLDERS — 

SHAKERS
«.. ** išmoklneim norinčias dirbti dar
bininkes. 50c j vai. pradedant ir 
uniformos duodamos.

MT. SINAI HOSPITAL 
2750 W. 15th PLACE

'PAREMKITE TA KAREIVĮ 
TARNYBOJE"

Dirbkite Dėl

INTERNATIONAL HARVESTER CO.
Mums Reikia

• GRINDERS
• INSPEKTORIŲ
• DRILL PRESS 

OPERATORIŲ
• ASSEMBLERS
• LATHE OPERATORIŲ

• IJPSETTER OPERS.
• MILLING MACHINE
• FORGING OPERS.
• HELPERS & HEATERS
• MACHINE 

OPERATORIŲ
Patyrusių ir nepatyrusių — Car Poni 
Pienas — 6 Dienų Darbo Savaitė —
Atsineškit Savo Gimimo Lifidijimą ir 
Laišką Darbo Paliuosavimo. Atsišaukit {

WEST PULLMAN WORKS
INTERNATIONAL HARVESTER

939 W. 120+h St.
Patogi Transportacila: ‘Gatvekariais;
Busais; ir I. C. R. R.
Atdara nuo 7:30 Rytais Iki 4:30 PP.

MOTERIS
PATYRUSI PRIE SIUVIMO 

MAŠINŲ
GERA MOKESTIS 

BRENNER CASKET CO. 
2067 W. Roosevelt Rd.

REIKIA
PATYRUSIŲ OPERATORS
Single needle Ir Hemstltchers. Auk
ščiausia mokestis. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 6 pp.

6850 S. VVENTVVORTH 
ABERDEEN 1808

MERC.INŲ — MOTERŲ, i 8 Iki 45. 
dirbti prie Soda Fountaln ar prie 
(italų. 4 vakarus j savaitę. Patyri
mo nereikta. Gera mokestis, TS W«rt 
Side pageidaujama. OUYOIC8 PA- 
RADISE BAI.I.ROOM, J’I.Aia 5167 
po 12 vai pietų.

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

ELEVATOR OPERATORIŲ
(FRTIOHT)

Virš 40 metų senumo, geros 
valandos ir lengvas darbas.

EDGEWATER BEACH APTS.
5555 SHERIDAN RD.

DON 0500 Mr. Wall

100% Karo Darbai
MOTERIMS

Prie Bench Ir Mašinų darbų 
DIENA AIFTAS NUO 7 IKI 4:30 
NAKTĮ MFT. NUO 5:80 IKI 2:80 
Gera mokestis. Patogi transport.

HANNIFIN
Atsišaukit

_____ 621 N. Kolmar
PIRKITE KARO BONUS!

HELP VVANTED — MOTERYO

MERGINŲ 
IR MOTERŲ

ŠVARIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

AMŽIUS 18 na 50
Svarbioje pramonėje. 

Patyrimo nereikia.

Pradinė rata 60c {valandą, su 
5c pakėlimu pabaigoj 2 savaičių. 
5c premija dirbantiems vakari
niais ar naktiniais šiftais.
Pirmas si f tas 7:30 ryto Iki 4 pp., 
vakarinis šiftas 4 pi*, iki 12:30 ryte. 
naktinis šiftas 12:30 iki 7:30 ryto

DYKAI — LIGONINES IR
APDRAUDOS PLENAS

ATSIŠAUKIT 
EMPLOYMENT OFISAN

Plrmad. perdėm šeštad.
1:10 ryto Iki 4:S0 pp.

CASPERS 
TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Place

2 ATTRACTIVE 
GIRLS VVANTED

1 to learn personnel work 
1 to learn payroll vvork.

★ ★
(We will teach you to run a 

Comptometer)
Some knowledge of typing 
No other experience rcquired.

100% WAR VVORK
Good salary. Post war future. 

APPLY

2437 W. FULTON ST.
ARMY — NAVY “E” 
DIRBTUVEI REIKIA

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

SPEED-O-PR1NT CORP.
159 E. Grand Avė.*

VYRAI IR MOTERYS

DIRBTUVĖJ DARBINIKŲ 
LENGVI SĖDINT DARBAI
Armature Wlndera Laminators 
Tapera. Coli Windera

Stator Coli Windera 
Solderers I.athe Operatorių
Commutators Assemblers
Punch Press Opers. Papr. Darb. 
Fin Straighteners Dirbt. Pagelb. 

Dykai ligoninės ir gyvybės 
apdrauda. Cafiterijoj valgis 

žemomis kainomis. 
EXCEL AUTO RADIATOR 

COMPANY
____ 320 E. 21st Street____

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, 837.80 | mėnso) 
Pilnam ar daliniam laikui 
Krelpklt*. pri. Housekeeper.

BIXHCWATIHR BEACH HOTEL 
U4» Sheridan Rd.

x Reikia 
Cafeterijoi

Darbininkių
★ ★ ★

COUNTER MERGINŲ — pilnam 
ar daliniai laikai, dieną ir naktį 
šiftams. z
DIŠIŲ PLOVĖJOS — pilno lai
ko. Dienos šiftai- 
CASHIER — dalinio laiko, va
karais.
FOOD CHECKER — dalinio lai
ko, vakarais.
VYRO — abelnam virtuvės dar
bai. Pilno laiko, dienos šiftai. 
Valgis ir Uniformos Duodama.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd Avė. Cicero, UI.
Imkit Douglas Park “L” iki Durų.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

VYRŲ IR MOTERŲ
Welderių ir Mašinistu
VISOKIŲ DARBŲ PATYRIMO 

Patyrusių — arba mes išmokinsim jus. 

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 S. 52nd Avė. Cicero, Iii.

Imkite Douglas Park “L” iki Durų

VYRŲ-MOTERŲ 
VAIKINŲ —MERGINŲ

PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ 
PAGELBfiKIT LAIMĖTI KARĄ 
DIRBANT PRIE SVARBIŲ DARBŲ

★ ★ ★ ★
Mes IŠDIRBAM Radio — Radar Tranaformera

Mums Reikia
ASSEMBLERS 
SPRAYERS 
PAKUOTOJŲ 

ELECTRICAL TESTERS
★

MEKANIZMUI INSPEKTORIŲ 
PUNCH PRESS OPERATORIŲ 
MULTIPLE COIL WINDERS 
COIL FINI8HERS

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

SOLA ELECTRIC COMPANY
2525 CLYBOURN AVĖ. ar 1850 S. KOSTNER AVĖ.

i-
Hummer Manufacturing Co., Springfield, III., darbinin

kės po 16-kos dienų streiko, federalei vyriausybei perė
mus firmos reikalų vedimą, grįžta į darbą, ši firma yra 
kontroliuojama Montgomery W,ard Co., Chicagoj. (Acme- 
Draugas telephoto)

WYOMING KLONIO LIETUVIŲ KONFERENCIJA
Įvyks sekmad., birželio 4, Sterling Hotel, 
Wilkes-Barre, Pa.
Kuopų ir draugijų atsto

vų‘registracija 1 vai. po pie
tų. Konferencija prasidės 
2:30.

Konferencijos tikslas išju
dinti Wyoming Klonio lie
tuvius vieningai remti Ame
rikos karo pastangas, nes 
tik Amerikos ir jos talki
ninkų pergalė patikrins di
delėms ir mažoms tautoms, 
tarp jų ir Lietuvai, laisvę 
ir saugumą. Taipgi bus pa
minėti du labai svarbūs lie
tuvių tautos gyvenimo įvy
kiai — tai 40 metų spaudos 
laisvės atgavimo sukaktis ir 
24 metų Lietuvos Steigia- 
giamojo Seimo susirinkimo 
sukaktis.

Trečiadienį, gegužės 17-tą 
vakare, Wilkes-Barre švč. 
Trejybės parap. svetainėje 
įvyko Wyoming Klonio Lie-

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DAR

TUOS GINKLUS
KARO DARBININKŲ

PAGAMINTI!

Ga rasite tok) darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

ir ★ ★★ ★ ★★ ★ ir
★ For Sale!
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service ! •
★ For Results 1 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanlan Daily Newspapef 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

UTHUAHIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

tuvių Konferencijos rengėjų 
susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo V. T. 
Kvetkas, LRKSA centro sek
retorius paaiškindamas šio 
susirinkimo tikslą. Raštinin
ku paskirtas “Garso” redak 
torius Matas Zujus.

Kad konferencijoj sutau
pius daug laiko pirmsėdis 
Kvetkas siūlo išrinkti kon
ferencijos vedėjus ir įvairias 
komisijas.

Konferencijos vedėju už
girtas adv. J. S. Lopatto; 
padėjėjais — vice pirmsė- 
džiais adv. J. Virbalis, M. 
Kupris, Pr. Jurevičius.

Sekretoriatas — M. Zujus, 
padėjėja EI. Mensiskaitė.

Iždininku — J. G. Joneika.
Spaudos komisija — J. 

Maceina, A. Ambrozaitis, I- 
rene Kadišiūtė, V. Griešto- 
raitis, Sal. G. Bekampis.

Rezoliucijų komisija — 
kun. J. K. Miliauskas, Sr. 
Kupstas, V. T. Kvetkas, kun. 
Al. Žukauskas, adv. J. Vir
balis.

Egzekutyvis komitetas — 
Mrs. S. B. Elko, dr. A. J. 
V.alibus, V. Kamarauskas, J.

(Nukelta į 4 pusi.)

4 banditai pagrobė 
$3,500

Thomas J. Duffy, 60 me
tų, taverno žmogus, važia
vo iš Drovers National ban
ko, 1542 W. 47th str., pra
eitą penktadienį. Keturi vy
rai automobilyje sulaikė 
Duffy automobilį ir atėmė 
iš jo $3,500, kuriuos jis bu
vo išėmęs iš banko. Du iš 
banditų ištraukė ginklus, 
Duffy pasakė. Pinigai buvo 
išimti iš banko keitimui 
Stockyards darbininkų če
kiams, Duffy’s taverne, 
1201 W. 47th str.

Kai kurie žmonės yra, ne
lyginant laikrodis bokšte- 
jie naudingi tiktai kaimy
nams.
SKELBKITES “DRAUGE’’

I
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DRAUGAS
' THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

23S4 South Oakley Ave. 1 Chicago, HHnols
Published Daily, exccpt Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
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.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje lr Cicero—paštu:
Metams *...................................................................................... $7.00
Pusei metų ..................................................._................ 4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50

| Vienam mėnesiui '..................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ................................................................................. $6.00
Pusei metų ........................................................................... 3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams .......................................   1.25
Vienam mėnesiui .......................................t.. . . .................... 75

Užsieniuose^
Metams .......................................................................................  $8.00
Pusei metų ....................-.............................. •.................. . 4.50
Trims mėnesiams ........................................................ '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrražlname, Jei neprašo, 
ma tai padaryti tr neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

lingos pamaldos. Prieš ir laike pamaldų bus renkamos 
aukos prieglaudos statymo reikalams. Po pietų Vytauto 
darže bus didelis piknikas, kurio viaas pelnas taip jau 
prieglaudai yra paskirtas. Dėl to,, ir rinkliavoj būkime 
duosnesni, negu paprastai, ir į pikniką suvažiuokime 
gausingai, turėdami galvoje labai svarbų reikalą — 
lietuvių senelių prieglaudą. Ją turime užbaigti ir tuo 
aprūpinti savo senelius. Tas darbas yra visų bendras, 
todėl visi bendrai dirbkime ir aukokime.

Kapai už jūrų PIERRE MAURICE

Ruoškime saviškių, ypač karių kapus
Rytoj yra vadinamoji “Decoration Day” arba Kapų 

Puošimo diena.
Tai yra tradicinė diena, turinti gilią reikšmę. Tą die

ną visi, kas tik turime galimumų, nuvažiuojame į ka
pines, kur yra. palaidoti mūsų artimieji, kad papuošti 
jų kapus, pasimelsti už jų sielas. Tai yra labai gražu.

Originaliai gi gegužės mėn. 30 d. buvo paskirta kaipo 
Amerikos karių kapų puošimo diena.

Daug Amerikos vyrų yra kritusių karo laukuose ko
vojant dėl Amerikos laisvės ir nepriklausomybės. Daug 
jų krito pirmame pasauliniame kare. Jau ir šiame ka
re virš šimtas tūkstančių karių savo galvas paguldė. 
Jie mirė, kad Amerika būtų laisva ir kad diktatorių 
pavergtos tautos būtų išlaisvintos. Savo tėvynei jie 
paaukojo viską, didžiausią savo turtą — gyvybę. Toji 
auka turi būti įvertinta ir pagerbta. Iš tos pagarbos 
turi būti papuošti žuvusiųjų karių kapai, jie dažnai 
turi būti minimi mūsų maldose, jų auka turi skatinti 
mus visus daugiau dirbti ir aukotis, kad jų kraujas 
nebūtų veltui pralietas. Amerikos pergalė turi būti už
tikrinta. Amerikos demokratinė santvarka turi būti 
išlaikyta. Po šio karo turi būti atsteigta pastovi ir 
teisinga taika.

Tad, ryt, lankydami savo mirusiųjų kapus, ypač ka
rių kapus, giliai susikaupkime, pagerbkime juos ir sy
kiu prašykime Dievo, kad šis karas būtų paskutinis, 
kad po pergalės pasaulis taip būt sutvarkytas, kad ne- 
bebūt daugiau žmonių skerdynių, karų, bet visame pa
saulyje viešpatautų taika ir ramybė.

★
Seneliu prieglauda - visu reikalas

Chicagos lietuviai daug gražių, naudingų ir tikrai 
didelių darbų yra nudirbę. Jie pastatė visą eilę gra
žiausių bažnyčių, erdvių mokyklų, vienuolynų, ligoninę, 
daug biznio įmonių. Tuo visai teisingai galime didžiuo
tis ir nuoširdžiai džiaugtis.

Bet dar vienas svarbus darbas yra prieš mūsų akis. 
Mes

dar nesame aprūpinę savo senelių ir našlaičių, kurie 
dar neturi savos, lietuviškos prieglaudos.

Lietuvių Labdarių Sąjunga, kuri šiemet jau mini 
savo veikimo trisdešimts metų sukaktį, uoliai rūpinosi 
vargšų šelpimu, Šv. Kryžiaus ligoninę pastatė, tačiau 
vis dar nepajėgia senelių prieglaudos namus užbaigti. 
Jų negali dar užbaigti, nes vis lėšų pritrūksta.

Ar nereiktų tik visiems petys petin suremti, pasidar
buoti, pakankamai aukų sudėti ir dar šiemet lietuvių 
senelių prieglaudos namus užbaigti.

Štai, rytoj, turime cįvi gražias progas prie to reikalo 
prisidėti. Prieš piet ftv. Kazimiero kapinėse bus gedu-

25 m. nuo mirties M. Deveinos-Silvestravičiaus•
(LKFSB) Slaptosios lietuvių spaudos, netgi “Auš

ros”, bendradarbis Mečislovas Deveina-Silvestravičius 
buvo gimęs 1849 m., Raseinių apylinkėje. Mokėsi jisai 
Kaune ir Kėdainiuose, bet dėl 1863 m. sukilimo užda
rius mokyklas ir vėliau į jas uždraudus priimti moki
nius, jo lavinimasis buvo sutrukdytas. Jisai daug darbo 
įdėjo rinkdamas lietuvių liaudies kūrybą. Besusiraši- 
nėdamas su kitais lie.uviško folklioro (liaudies kūry
bos) rinkėjais, jisai suėjo į ryšį su Basanavičiumi. Tie 
susirašinėjimai padėjo ir “Aušrai” atsirasti. Meč. De
veina-Silvestravičius į, “Aušrą” rašinėdavo eilėraščius. 
Jis taipgi buvo nuolatinis bendradarbis Amerikoje leis
tosios “Vienybės Lietuvninkų”, pasirašydamas slapy
vardžiu “Žaltys”. Po 1905 m. persikėlęs į Vilnių jisai 
ėmė leisti sulenkėjusiems žmonėms lenkų kalboj, bet 
lietuviškoj dvasioj, laikraščius:/“Litwa ” ir “Lud”. Jis 
pirmasai iš visų Lietuvos bajorų turėjo drąsos papra
šyti, kad kunigas jį sutuoktų lietuviškai, ne lenkiškai. 
Net gi ir į savo jungtuvių žiedus įdėjo lietuvišką už
rašą: “1885 m. 17 liepinio. Mylėk mane. J. M. “Mirė 
1919 m. geg. 31 d., taigi prieš 25 metus.

Lenkų-rusų ginčas ir Vilnius
“Lietuvių žinios” rašo:

“Ir vėl laikraščiai numirgę jo naujais rusų pasiūly
mais, naujais politiniais kurijozais. Rusija matyda
ma, kad tiesioginiai iš dabartinės lenkų vyriausybės 
nieko fteiškas, sumanė naują “triksą”. Būtent, da
bar ji Lenkijai siūlo Lvovą ir Vilnių. Be to dar įsi
geidė pašalinti kai kuriuos ministerius ir vyriausia 
karo vadą Sosnowskį. Vadinas, Rusijos supratimu 
kištis į svetimos valstybės reikalus yra demokratiš
kiausias dalykas.

Šių dienų demokratija kitaip galvoja. Istorija ma
žai težino įvykių, kad viena valstybė būtų tvarkomi 
kitos valstybės pageidavimo rankomis ir skaitytus! 
esanti laisva nuo svetimųjų įtakos. To pasaulis dar 
niekad nežinojo.

Žinoma, taip galvoti kaip Rusijos galvojama tegali 
tik tikrai meškiškų ar vilkiškų įgeidžių sutvėrimai. 
Iš laikraščių atrodo, kad ir lenkų esama avinų gal
vomis. Nekurie bevelytų išsprogdinti esamąjį savo 
kabinetą ir ieškoti tam tikrų sutarčių su ponais ru
sais. Jie norėtų, kaip bas avinėlis pavandeniu stovė
damas pasakyti, kad mes nenorime ir nedrumsčiame 
jums vandenėlio... Išvados iš to aiškios.

O kas iš to Lietuvai, jei lenkai siūlomas rusų są
lygas priimtų? Su skausmu tenka pasakyti, kad tada 
jos laukia vėl naujas padalinimas. Vilnius Lietuvos 
sostinė tų pačių rusų, kurie suvirš per 20 metų jį 
(Vilnių) su visomis jo teritorijomis laikė Lietuvos 
sritimi, šiandien tą patį jau nori pripažinti lenkišku. 
Neseniai jie didžiavesi grąžinę Lietuviai, šiandien argi 
jie mokės raudonuoti prieš pasaulį sakydami, kad tai 
priklauso lenkams.

Žinoma, tokia beždžioniška politika juk nei sarma
tos nei teisingumo nepažįsta. Ponams lenkams .taip 
ir norėtųsi pasakyti:

— Ponai, atsiminkite pasakaitę apie vilką ir ėriu
ką... Argi ne tuo nelaimingu ėriuku esate jūs... Sveti
momis skriaudomis nuraminę politinį priešą ar ne
susilauksite ėriuko likimo. Ar lenkai suuestinės ru
sų siūlomą meškišką patarnavimą parodys netolima 
ateieis.

Ar ateiras kas toje komedijoje užstos Lietuvą: 
Tenka tik laukti, nes mes po tys nesugebėjome ar ne
galėjome tarptautinėse politikoje save reprezentuoti.

Kaip ten bebūtų, visvien, kada vienos valstybės 
siekia taikos kitų nepasitenkinimais ir neteisingumu, 
tai ženklas, kad pasaulis dar nepribrendo pastoyiai 
taikai įgyvendinti.”

Prie kalno kojų,
Ant lygio klonio,
Raudoti sustoju.

Ten medžiai auga,
Ten kryžių eilės 
Palaidotus saugo.

Už laisvą šalį 
Tai mūsų broliai 
Toj žemėje guli.

Kai aušta rytas 
O dausos būna 
Baltai aprėdytos,

Ant kapo šalto 
Lašai nukrinta 
Iš debesio balto.

Tai maldos byra,
Už kario sielą 
Nuo motės jos yra.

Jaunystėj savo 
Motulių sūnūs 
Už jūrų keliavo.

Ten laisvės priešą 
Kardu ir šūviais 
Pavaišinti drįso.

Už darbą didį 
Herojams mūsų 
Pavasaris žydi.

Sparnuočiai girių 
Kas rytas lanko 
Kapus tų didvyrių.

Šią karčią dieną 
Kapus lankyti 
Ir saulė ateina.

Pas kryžių eilę 
Paklojo tiesą 
Ir dangišką meilę.

Eglės Šaka

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)

Kada būsiu visai apsigy
venęs, aš tau pasakysiu apie 
savo dienos darbą. Pradžia 
yra sunki. Bet tu žirni, kad 
aš turiu valios, ir nereikės 
man daug laiko išmokti val
dyti automobilį ir įsidėti 
galvon vaizdą didžiųjų alėjų 
ir gatvių Paryžiuje.

Mte gyvename Touro gat
vėje, visai arti Muette Var
tų; šitai, tikriausiai, tau 
nieko ne pasak o, bet mes 
esame už kelių žingsnių nuo 
Boulognės Miško, nors ir 
jis nėra kaip gražioji “Šar- 
mezų’ ’ giria, bet aš ten ran
du daug ramybės. Aš ma
nau, jei tektų gyventi pa
čiam Paryžiaus viduryje, aš 
negalėčiau atsigauti.

P. Enguerrandas turi daug 
draugų. Tikėk manim, mū
sų automobilis per dieną 
padaro daug kilometrų, štai 
aš dabar įsitraukęs į naują 
pasaulį, kuris mane truputį 
drumsčia. Visuose žodžiuo
se, kuriuos ištrūkęs čia gir
džiu, aš matau daug blogų 
žymių. Klausydamas Bau- 
raino, aš žinojau, su kuo 
turiu reikalą; čia po juoku

Perspėja rūkančios
U. S. Žemės Ūkio Depar

tamento Miškų Rėdyba nu
švietė, kaip rūkytojai, sto
vyklautojai, miškų pramonė 
bei darbiniuK&i, farmerai ir 
rančeriai gali padėti suma
žinti 210,000 metinius miš
kų gaisrus, kurie nudegina 
vidutiniškai 31,233,000 akrų.

Apskaičiuodami, kad 90 
procentų krašto miškų gais
rų priežastimi yra žmonės, 
Miškų Rėdyba paduoda se
kančius patarimus, kas da
rytina, kad padėjus suma
žinti miškų gaisrų nuosto
lius:

Rūkytojams: 1. Paisyk
“Nerūkoma” taisyklių miš
kuose, krūmų ar žolių apy
linkėse. 2. Apsistok rūkyti 
saugiose vietose, kurios yra 
apvalytos nuo sausų if leng
vai užsidegančių medžiagų. 
3. Užgesink degtuką, pfieš 
jį numesdamas. 4. Gerai su
spausk ir užgesink cigare
tę, cigaro galą ar pypkės 
pelenus ir prieš juos numes
damas įsitikrink, kad jie 
“atšalę”.

Stovyklautojams: 1. Pai 
syk valstijos įstatymų. Jei
gu yra reikalaujamas leidi 
mas laužui uždegti, gauk jj 
iš girininko ar valstijos ug
nies sargo. 2. Apvalyk ap
link laužą visą lengvai de
gančią medžiagą mažiausia 
penkių pėdų diametru. 3. Iš
kask duobę per vidurį. Prieš 
apleisdamas laužą: (a) ap
liek anglis vandeniu ir ge
rai juos išvartyk, (b) apliek

žemę aplink ugnį, (c) ap- 
versk likusiuu nuodėgulius 
ir apUek vandeniu abi jų 
puses, (d) persitikrink, kad 
paskutinė kibirkštėlė užge
so.
f

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

slepiasi piktesni žmonės, 
kaip Baurainas.

Iš visų žmonių, kurie čia 
praeina ar kuriuos mes ap
lankome, aš matau tik vie- •* 
ną žmogų, kuris man atro
do nuoširdus; jis vadinasi 
Andrius Lorotas. P. Enguer 
randas jį labai myli, o ta
čiau jis yra labai į jį nepa
našus.

P. Lorotas yra krikščio
nis. O Enguerrandas, ar tu 
tikėsi? — neigia Dievą. Tai 4 
man truputį kelia nerimą.
Aš ėmiau skaityti jo laik
raštį, kad įsitikinčiau, ar aš 
neklystu; deja, tai besanti 
tiesa. Kada aš čia apsigy
venęs paprašiau leisti į baž
nyčią, jis truputį susiraukė 
ir tik pagaliau su dideliais 
atsargumais man leido eiti 
į pirmąsias sekmadienio mi- 
Šias. Aš suprantu nuo šio 
laiko jo mintis. Be abejo, 
jis bijo, kad jo skaitytojai 
neateitų prikaišioti jam na
muose nesilaikant bedieviš
kumo taisyklių, kurias j 13 
jiems perša.

Aš nieko ypatingo tau 
nepasakysiu apie* ponią En- 
guerrand. Ji yra labai ma 
loni ir saugo, kad aš nerei
kalingai nenuvargčiau, bet 
mano atsargumas jai yra 
tas pats; aš negaliu pripras
ti ir išsiaiškinti atstumian
tį judesį, kurį aš kartkartė
mis savyje pajuntu, su ja A 
būdamas.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■Š pfgem| nuošimti — be 

Tas

=^1

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANai 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

’tprlntK^lnlal
Matrosai Stndlo Oouch

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI - su , 
springsais,
arba jūsų
senas setas
ar mat rasas
perdirbtas ir
padarytas

kaip naujas. *

Ant visko sutaupysite 25% 
per VASARIO h- KOVO mšn

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J310 VVEST R0O8EVELT ROAD '______
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M,250 LATVIŲ, IŠVEŽTŲ 1 SIBIRĄ
BAISIOSIOS AREŠTŲ 
DIENOS

Talino uoste iškėlė koją, 
buvo tuojau areštuotas. JiB 
nebepamatė nei savo sū(LKFSB) Buvęs Latvijos, . , . ,T . . naus, nei žmonos ir niekasministens L. Ekis, pasinau- .. , .. .... . „ , . nežino kur jisai dingo. Pa-dodamas Raudonojo Kry- „ , , ,

v. T . .. . . ,. . žymėtina, kad vos keletąžiaus Latvijoje surinktomis; .......
1 dienų f ries Latvijos okupa
ciją gen. Berkis lankėsi Mas 
kvoje ir tenai buvo priim
tas, kaip “brangus svečias.”

žiniomis, išleido knygelę: 
“The Truth about Bolshevic 
and Nazi Atrocities in Lat- 
via.” Be kitų dalykų, čia 
paduodamos informaci j c ? 
kaip Latvijos žmonės buvo 
gabenami į Sibirą.

Vos tik raudonieji ’isistip- 
rino Latvijoje, prasidėjo 
patrijotų ir šiaip įtakinges
nių žmonių areštai. Pačio

PER VIENĄ NAKTĮ— 
17,000 Į KALĖJIMĄ

Kas ne kas, o jau bol
ševikų GPU yra išsispecia- 
lizavusi žmones kimšti į ka
lėjimus. 1941 m. nakčia iš 
birželio 13 į 14 d. bolševikai

mis pirmomis dienomis bu- suareštavo 17,000 Latvijo
vo areštuotas Latvijos ne
priklausomybės kovui didvy
ris gen. J. Balodis. 1940 m. 
liepos 21 d. areštuotas pre
zidentas Dr. K. Ulmanis ir 
išvežtas į Rusiją. Nuo to 
laiko tikrų žinių apie jo li
kimą neturima. Buvo areš
tuota visa eilė buvusių mi- 
nisterių, kaip M. Skujo- 
nieks, Hugo Celmins, V. 
Munters, H. Apsi.a, J. Birz- 
nieks, V. Gulbis, Veide- 
nieks, gen. Berkis, prof. 
Auskaps ir kiti, jie buvo iš
vežti į Rusiją. Prasidėjo 
areštai kairiųjų ir dešiniųjų 
politikos veikėjų, kaip Ar- 
ved Bergs, F. Wesmanis 
(areštuotas ir prievarta bru
kamas į vagoną mirė nuo 
širdies atakos ir jo lavonas 
išmestas per langą iš va-

VISI KELIAI VEDA Į ROMĄ

Nuotrauka iš Fondi miesto, Italijoj, pro kurią praeina Amerikos Penktosios Armi 
jos daliniai. Šis miestas guli ant vieno didžiųjų kelių vedančių į Romą. Miestą iameri- 
kieČiai paėmė pastarųjų dienų ofensyvoje. (Acm^-Draugas telephoto)

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalj, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau............

žmonių. Tėvai buvo atskirti 
nuo vaikų, šeimos suardy
tos, o kaikurie besiprieši
nantieji areštui be nusikal
timo—buvo nušauti vietoje. 
Visų pirma areštavo Latvi
jos armijos karininkus. Jų 
suimta 1,084, tai labai dide
lis procentas iš 12,000 kari
ninkui, buvusių Latvijoje.. 
Toliau—areš, ucti vyriausy-1 
bės nariai, rašytojai ir žur
nalistai, net gi—prieš tarp
tautinės teisės nuostatus— 
areštuoti Latvijos pasiunti
nybės nariai Maskvoje. Pro
fesijomis areštuotieji ir iš
tremti į Sibirą ar kitas Ru
sijos dalis taip atrodo:

Žemės ūkio darbininkai, 
ūkininkai .... *........ 547

Pramonės darbininkai, sa-
žiuojiančio*traukinio), seimo1 vininkai- inžinieriai .. 5,820 
atstovai —Morcis, Kalnins, Transporto darbin. 2,942 
Cielens. Visi jie buvo de- Kariškiai ir policijos tar- 
portuoti į Rusiją. I nautojai (tarp jų ir 1,084
Šiurpus GPU nusikaltimas

prieš tėvo meilę

Buvusiam karo ministe- 
riui gen. K. Berkiui buvo 
pasisekę pabėgti į Suomiją 
1940 m. liepos pirmomis 
dienomis. GPU sugavo ge
nerolo sūnų, kurs dar buvo 
Latvijoje ir grąsinimais pri 
vertė jį telefonu iššaukti 
Latvijos pasiuntinybę Hel
sinkyje, kur generolas buvo 
radęs laikiną prieglaudą. 
GPU liepė vaikui prašyti, 
kad tėvas grįžtų į Latviją, 
nes garantuojama, kad jam 
nieko blogo nebūsią. Jeigu 
,gi jisai negrįš—nukentės 
žmona ir sūnus. Generolas 
būdamas senesnio amžiaus 
ir nebežiūrėdamas savęs — 
sugrįžo. Kai tik jis iš laivo

ištermti ar nužudyti kari
ninkai) ...................... 5,194

Valdininkai .......... 2,556
Laisvjų profesijų žmonės

(inteligentija) .......... 1,128
Pensininkai, namų savi

ninkai ir panašūs .... 251 
Studentai, mokiniai 4,773 
Tarnaitės, šeimininkės

............................ 2,296
Nenustatyto užsiėmimo 

.............................. 3,909

Iš viso į Rusiją išvežtų 
Latvijos žmonių .. 34,250

Tarp jų:
Vyrų .................. 23,016
Mo‘erų .................. 7,218
Vaikų ...................... 4,016

160 UŽTROŠKUSIŲ VAIKŲ
Vienas šveicarų laikrašti

ninkas praneša savo akimis

matęs Rygos stotyje preki
niuose vagonuose užrakin
tus ir bolševikų ‘užmirštus’ 
vaikus, tarp kurių 160 buvo 
jau mirusių.

1941 m. birželio 13—17 
dienomis į Sovietų Rusiją 
buvo išsiųsti 824 vagonai su į 
Latvijos tremtiniais. Didžio 
ji dauguma—aęie 17,000— 
buvo išvežta į Centralinį 
Sibirą, apie 7,000 į Krasno-j 
jarsko apylinkę, apie 2,000 
j. Novosibirsko apyl., kele
tas šimtų (daugiausia mo
terų,) į Karagandos apyl., 
daugelis Latvijos žmonių 
išvež i į tas pačias apylin
kes, ką ir lietuviai, kaip, 
pavz., Barnaulą, Bijską. Bio 
giausia padėtis tų, kurie 
buvo išvežti į Komi respub
liką, kur gyvena puslauki
niai Samojėdai. Kaikurie 
tremtiniai turėjo eiti beveiki 
porą šimtų mylių pėsti, kol' 
pasiekė ištrėmimo vietą.

Pak buvusieji Kaziaksta- 
nan (į šiaurę nuo Kaspijos 
jūrų) kaikurie buvo prista
tyti prie žuvų valymo ir sū
dymų. Jų maistas buvo dvo
kianti žuvų sriuba. Kaiku
rie nusiųsti į anglių kasyk
las. Tarp tremtinių, kaip 
pasakojo pabėgusieji, siautė 
badas ir ligos. Vasarą dau
gelis valgė žoles, šaknis. 

1,355 LAVONAI
Bolševikams pasitraukus 

iš Latvijos, rasta 1,355 la
vonai jų nužudytų žmonių

Latvijos kančios nepasi
baigė tuo. Ir dabar naciai

latvius prievarta ima į or
ganizuojamus darbo batali- 
jorius ir karinius vienetus 
Ir dabar daug latvių žūva 
nacių, 'kone. stovyklose ar 
nuo jų kulkų. Latviai kelia 
balsą prieš neteisingą nacių 
okupaciją, bet jie ‘aipgi ne
laukia nė bolševikų okupa
cijos. Prisimindami gi tiek 
daug savo ištremtųjų žmo
nių į Sibirą, latviai minėta 
me veikale rašo:

—Tai tarptautinis nusi
kaltimas, kad sovietams lei
džiama laikyti ištrėmime 
dešimtys tūkstančių nekal
tų žmonių, ištremtų į sve-, 
timą kraštą, uždarytų pri
verstino darbo stovyklose, 
laikomų blogiausiose sąlygo 
se ir drauge pareiškiant, kad 
jie jau esą sovietų piliečiai 
ir kad niekas neturi teisės 
rūpintis jų gerove, jų sau
gumu, jų gyvybėmis. Nei 
vienai tarptautinei labdary
bės organizacijai nepavyko 
susisiekti su šiais ištremtai
siais iš Baltijos kraštų.”

Iš vieno vagono, važiuo
dami dar per savo tėvynę, 
Latvijos tremtiniai išmetė 
knygą, kurios pakraščiuose 
buvo įrašyti jų paskutiniai 
atsisveikinimai žmo n o m s. 
motinoms, vaikams. Jų pas
kutinis troškimas, kad ne
būtų užmirštos tremtinių

100,000 lietuvių 
protestai

(LKFSB) Švedų spauda 
praneša, kad netgi su vo
kiečių pritarimu sudarytoji 
Lietuvos Administracijos Ta 
ryba įteikė vokiečių kari
niam komendantui gen. Jus
tui, Kaune, memorandumą, 
kuriame pareiškia, kad ne
žiūrint daugybės lietuvių, 
pakviestų į priverstiną tar
nybą, krašto reika'ai visiš
kai apleis i. Rašte pažymi
ma, kad apie 100,000 lietu
vių esą išgabenta darbams 
į Vokietiją ir kad Lietuva 
vistiek jokios autonomijos, 
jokių lengvatų nejaučianti.

kančios ir kad niekad nebū
tų nutraukta kova dėl lais- 
vės. '.i ’ įf

WH*T'$ WR0NG WITH

THIS PICTURE?

Olandų žygiai į Avstraliją i

Sekantieji ieškotojai Aus
tralijos buvo olandai. Jie 
turėjo gana daug gerų lai- 
vų, gerų jūrininkų ir vedė 
prekybą su tolimomis žemė
mis. Ieškąjimas Australijos 
buvo jų ne misijų reikalas, 
bet grynai medžiaginis, pre- , 
kybą. Tais laikais jie jau 
gerai buvo įsikūrę vakarų 
Indijoje. Čia tarėjo įsteigę 
prekybos bendroves ir vedė 
prekybą su Japonija ir Ki-j 
nija. Jūrų keliai jiems ge
rai buvo žinomi.

Pirmieji olandų žygiai1 
link Australijos prasidėjo 
nuo salos Java. Laivo Een- 
draht vadas Dirk Hartog 
Australiją pasiekė 1616 m. 
Ant gabalo kietos medžia
gos jis iškalė dieną ir me
tus išlipimo, savo vardą ir 
pakabino ant aukšto stulpo 
pakrantėje. Ši iškaba išsi
laikė toje vietoje per 90 me
tų. Kitas jūrų keliauninkas, 
Vlamingh, atradėjas Gulbių 
upės, panašiai iškalė savo 
vardą ant panašios medžia
gos, ir pakabino ant stulpo, 
o pirmojo atradėjo iškabą 
parvežė į Olandiją ir padė
jo valstybės muziejun, Ams
terdame, kur ir dabar tebė
ra. Po to, galima sakyti, 
kelias jau buvo pramintas 
ir kitiems. 1618 m. jau ke
liolika laivų atsirado prie 
Australijos krantų, o 1619 
m. jūrininkas- Houtman at
plaukė net su 11 laivų ir 
pradėjo įdomautis nauja že
me. 1622 m. olandų jūrinin
kai laivu Leeuvvin pasuko į 
pietų vakarus ir ten įteigė 
koloniją. 1627 m. jūrininkas 
Gulden Seepanet pasuko sa
vo laivą į pietų pusę. Šita

DABAR

Oon t tave uted Mchen fatt in too Uręe • can. 
Sm«fl c«n» fili tpiclef, ere ••titr fo HtndU. and 
may be furned in for refion pcinft more offen.

XV HOLLANDIA MISIONIERIAI

Japonams okupavus Hollandia, Naudoj Gvinėjoj, su kitais civiliais buvo patekę į ja
ponų nelaisvę ir vienuoliai-ės-misionieriai-ės. Amerikiečiams išvijus japonus iš tos sri
ties visi išlaisvinti. Nuotraukoj misionieriai ga’ina kariuomenės maisto. Dešinėje iš
laisvintos vienuolės veide atsispindi džiaugsmas. (NCWC-Draugas)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRO. LUMP — Sijoti.. $9.80 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course) -512 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) £ĮQ*95

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line 

Furniture

Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

For appointment call — 
REPUBEIC 6051

Australijos dalis graži a- 
kims, bat sunkiai prieinama. 
Krante didžiausios išsikišu
sios uolos, kaip kokios tvir
tovės; kai kurios net 500 
pėdų aukščio. Jcs driekiasi 
šiuo pakrančių per šimtus 
mylių.

Ne visuomet jūrų kelio
nės būdavo laimingos. Pasi
taikydavo nelaimių. Pasitai
kė ir o’andams tyrinėjant 
Australijos krantus. Pavyz
džiui, jūrininko Peisą rt lai
vas atsimušęs į uolą sudužo 
kaip kiaušinio lukštas. Daug 
jūrininkų žuvo. Kiti išsigel
bėjo priplaukę arti esančią 
salą. Visi atsidūrė didelia
me varge, o pagalbos iš nie
kur nebuvo galima tikėtis.

Sumanus sudužusio laivo 
vadas Pelsart sumanė ieš
koti pagalbos likusiu žėgli- 
niu laiveliu, kuriuo išplau
kė į Batavia, kad pranešti 
apie įvykusią nelaimę ir ieš
koti pagalbos. Bata,vijoj tuo 
jau paruoštas gelbėjimo lai
vas, kuriuo Pelsart išsisku
bino su pagalba pasiliku
sioms saloj.

Kai kurie likusiųjų saloj 
jūrininkų sumanė tapti jūrų 
plėšikais ir suplanavo suo
kalbį, kad grjjžus)'. Pelsart 
nuginkluo i ir Livą užval
dyti. Kiti bet gi tam nepri
tarė. Kilo ginčai, kautynės. 
Atplaukęs Pelsart pamatė 
liūdną reginį: eilės žmonių 
gulėjo — vieni negyvi, kiti 
sužeisti ir skausmuose lau
kė pagalbos. Likusieji buvo 
išsislapstę. Pelsart laivo į- 
gula visus sukilėlius suėmė 
ir buvo vietoj, sušaudyti. 
Taip baigės Pelsarto kelio
nė į Australiją.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kalnomlsl 

Atvykite | mūsų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT 8U MC8Ų EKSPERTAIS 
ksslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 
STANLEY LITWTNAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS — Nuo 7-tos vai' ryto iki 5:30 vai. po pietų

ŽVĖRY FKlMV
ok tfe i

Me of one t 4
Maintninm 1
4 NU N S 
Cettfaner ftofn
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Wyoming klonio liet. konferencija
(Atkelta iš 3 pusi.)

B. galiūnas, Alicija Vens- 
lauskienė.

Mandatų komisija — V. 
Tamulaitis, J. Batvinis, Ne
lė Kabusk, V. Kamarauskas, 
Ant. Kapris.

Apsvarsčius konferencijos 
programą — kalbėtojais nu
matyti šie asmenys: pulk. K 
Grinius iš New Yorko, U. 
S. kongresmanas Robert M. 
Miller, U. S. Treasury De
partment atstovas,. teisėjas 
Harold Flannery, Wilke3- 
Barre miesto majoras Con 
McCole ir “Garso” redakto
rius Matas Zujus.

Meniškam programos pa
įvairinimui užgirta vienbal
siai pakviesti Philadelphijos 
operos artistę Susaną Sue- 
Griškaitę. Pasirūpins V. T 
Kvetkas.

Programos komisijon iš
rinkti: V. T. Kvetkas, V. 
Grabliauskas, B, Kvedaravi- 
čius, J. Stačiokas, Adelė Leš 
nauskaitė.

Ateinančio U. S. Penkto
sios Karo Paskalos vajaus 
obalsis: išparduoti karo bo
nų $200,000.00 sumoje.

Valdyba įpareigojama pa-' 
ruošti galutiną konferenci
jos dienotvarkę.

Susirinkime dalyvavo nuo 
22 kuopų ir draugijų apie j 
60 atstovų,.

Čia pat suvirinkime šių j 
draugijų ir kuopų atstovai 
iždininkui J. G. Joneikai pri
davė aukas:

LRKSA 7 kp., Pittstcn — 
$10.00.

Pittstono Sv. Kazimiero 
parap. šv. Vardo dr. $10.00.

SLA 115 kp., Wilkes-Barre
— $5.00.

SLA 267 kp., Wyoming — 
$5.00.

LRKSA 25 kp., Miners 
Mills — $3.00.

LRKSA 34 kp., Kingston
— $3.00.

SLA 12 kp., Nauticoke — 
$3.00.

Kingatono Šv. Marijos pa
rap. sodaliečių dr. — $2.00.

SLA 85 kp., Edvvardsvilk 
— $2.00.

Šv. Onos parap. choras 
Luzerne — $1.00.

Viso — $44.00. .
Daugelis SLA ir LRKSA 

kuopų atstovai nedalyvavo, 
vieni dirbo, kiti pamiršo; au 
kas sakė priducs konferen
cijoj.

Kaip matote rengiamės 
prie gražaus darbo. Jeigu 
kurios kuopos ar draugijos 
nespėjo ar pamiršo išrinkti 
atstovus į minėtą konferen
ciją — lai jų valdybos at
stovauja.

Be kuopų ir draugijų at- 
3 ovų — visi Wyoming Klo
nio lietuviai nuoširdžiai yra 
kviečiami dalyvauti šioj kon 
ferencijoji. Išgirsit įspūdin
gų kalbų ir suprasit kas yra 
veikiama Lietuvos laisvės at
gavimui.

VATIKANAS ŠELPIA ROMIEČIUS NUKENTĖJUSIUS NUO PUOLIMŲ IŠ ORO
■H

- • v-4

Tūkstančiai Romos gyventojų, kurie nukentėjo nuo pastarųjų Romos bombardavi
mų iš oro, spiečiasi į Šv. Petro aikštę Va. ik ano mieste. Nukentėję čia saugūs už mil
žiniškų kolonų ir gauna dykai pavalgyti. Jiems patarnauja seserys, net daugelis kar
dinolų. Priešui ir tas netinka. Vieną syki eilę Vatikano automobilių, kuriais buvo ve
žamas maistas nukentėjusiems, buvo užpuolę žemai skrendą priešo lėktuvai. (NCWC- 
Draugas)

Parašai už Lietuva 1
Philadelphia, Pa. — šiuo 

laiku renkami parašai po 
peticija, kuri prašo preziden
to Roosevelto, mažųjų tau
tų užtarėją užtarti lietuvius 
padedant jiems atstatyti Lie 
tuvos Nepriklausomybę.

Juo daugiau ant (peticijos 
bus parašų, tuo didesnę 
reikšmę peticija turės. Pa 
sirašyti gali visi be skirtu
mo pažiūrų; pilnamečiai lie
tuviai ir nelietuviai Ameri
kos piliečiai. Po ta svarbia 
peticija rašosi ne tik papra
sti eiliniai piliečiai, bet ir 
mokslo žmonės: kunigai, 
daktarai, advokatai, aukšti 
miestų valdininkai, kongres- 
monai ir senatoriai. Para
šus yra lengva gauti, tik 
reikia užsiminti, pakalbinti. 
Visi pritaria lietuvių troški
mui Nepriklausomos Lie u- 
vos.

Žymiausi parašų peticijai 
rinkėjai yra: K. Vidikaus- 

j kas, 2833 Livingston St.; J.

Takimavičius, 804 Nectarine 
St.; K. Žemaitis, 1201 Green 
3t.; ir Wm. Paschall, 5511 
rudor St. Taipgi turi petici- 
as ir parašus priima: adv. 

C. S. Cheleden, 204 N. Broad 
5t.; adv. M. M. Šilkas, 1837 
3. Allegheny Avė.; F. Pū
kas, 609 N. 12th St. ir kiti 
mūs kolonijos veikėjai.

F. Pūkas

NATŲRAlE išvaizda
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

IAHTOJAHAS NAUJAM PLAUTIŲ 
TKK1OLAM N AT U HALAM UUM 
MfALVOM DANTŲ FLH1TOHM.

MA r JOS 
HV*I

DAMTU 
I1TOS'“Velvatone"

$12.50
IKI $39.50 UZ KIEKVIENA

Neatsiduoda. H< akuti.. Natūrai*! spjtl- 
voa Nabljnka Visoj toly tlnomoa dantų 
plsltos. Pormatomos crystal claar plaltoa.

Plunksnos aunkumo, aanltar**, Katra- 
klnlmaa taruntuvtaa. Matonolaa labai pa
sakoj I (am t tol. Vienus dienas taisymų

rimas. ApskaUlartmas raitai.

Už spaudos komisiją
Antanas Ambrozaitis

Skolinam Pini e
Morgičiams

EITAS IR M ANDAI -s > 

PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE Mu. .

TAUPYKITE
dėl

1944
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretoriui ir Iždininką*

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Kalbėjo Elena
Devenienė

Hartford, Conn. — Nese
niai Lietuvos reikalais čia1 
kalbėjo iš Waterbury Elena 
Devenienė. Prakalbas rengė 
Hartfordo Lietuvai Gelbėi 
Komitetas. Žmonių dalyvavo 
daug.

Pirmiausia kalbėjo prela
tas Ambotas. Paskui daina
vo Kazys ir Ona Gaubai. P6 
to, ilgai, gyvai ir įdomiai 
kalbėjo E'.ena Devenienė. 
Pertraukoj surinkta Lietu
vos reikalams $79.88.

vystė j varg. Grigoraičio, ir 
mūs Švč. Trejybės choro, 
vadovybėj varg. Justo Bal
sio. Koncertas pavyko.

DABARTINI 
DIVIDENTŲ 
RATA............. 4%
1751 W. 47th Street

KARALIENE POPIEROS

Patsy Le Vison, 11 metų amžiaus, San Antonio, Texas, 
vienos parapijinės mokyklos septintojo skyriaus mokinė, 
paskelbta viso krašto pepieros rinkimo karo reikalums 
karaliene. Per 60 dienų popierą i rinkti vajų, ji surinko 
15,645 svarus. Miesto majoras jai įteikė War Production 
Board pažymėjimą. Jos tėvas yra Seabees tarnyboj ir už 
pasižymėjimus Guadalcanale apdovanotas Purple Heart 
ordinu. (NCWS-Draugas)

Gegužės 21 d. čia buvo 
dviejų chorų koncertas, t. 
y. New Britain šv. Andrie
jaus parapijos choro, vado-

Motinos Dieną popiet Ma
rijos Vaikelių Sodalicija su
ruošė gražias iškilmes: vai
nikavimą šv. Marijos stcvy- 
los.

Reikia pasveikinti pirmi
ninkę Adelę Kymantaitę, ku
ri seniai darbuojasi Sodali- 
cijoje. Kun. Ražaitis atliko 
pamaldas ir pasakė pamoks
lą.

Vakare mokyklos salėje 
buvo vakarienė motinoms 
pagerbti. Kalbėjo kunigai. 
Ražaitis ir Kripas, vakaro 
vedėja pirm. Kurtinaitienė, 
buvusios pirmininkės Mote

rų Sąjungos: R. Mončiūnie- 
nė, Elijošienė, šeim. Zaram- 
bienė, paskui Jonas Mončiū- 
nas, Tamošaitienė iš N. Bri
tain, Julė Jenušionytė iš N. 
Britain. Dainavo Matas Kri
pas, pianu skambino jam J. 
Balsis. Pianu skambino Po- 
caitė

Buvo parvažiavę šie lie
tuviai kareiviai: A. Vilimai- 
tis, Vieza’is, dr. Gailiūnas, 
Alb. Meleška, P. Kazlaus
kas. P. Barusevičius, Al. Sa- 
beikas. Florencija Litvinai
tė dalyvavo Marijos Vaike
lių iškilmėse.

Keturdešimtė praėjo labai 
gražiai. Pamokslus sakė ku
nigai dr. Bogušas, Zanavi- 
čius, šaulys ir Abromaitis.

// MIRACLE" sienoms
■  ............ ..  ■■■■■■■ M A LIA V A

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

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

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

oauom

V*
MIRACLE WALL FINISH

BERLAND'S
PAINT STORE 

Mes Fristatonųgjy g Halsted St.
Visur CANAL 1684

— 3618 West 26th StreetPietvakarių Krautuvė

KLAUSYKITE-
VF.I.IAI’SH ŽINIŲ - PRANFAIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausia šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIF RĄRCUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 

Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ lr Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

kus, kolegijos viršininkas, 
dėlto turi daug darbo. Jam 
padeda lietuviai kunigai- 
Abromaitis, Bružas, Pered- 
na ir keli lietuviai broliu
kai.

Pralo'as Ambotas išvyko 
ilgesniam laikui pasilsėti.

f

Darome p'eitaa (spaiutAia lr 
Kautas tik ii lalsnluotų dentisttj

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO. 

1734 8. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251

Atdara aut k Iki t. ftektad. nos I IU t
KAI.BAMK LIKT L V UOLAI

8945 W 26th St. 2n<l Fl. Lau. 2908 
80 N. Dearborn Itin. MO6, Sla 9049 

Vtdurmlaačlo vai. *—(. Antrad,„ui lr 
■ strtrtadlsnl aus * Utį T.

Lankėsi karo kapelionas 
kun. A. Čebatorius. Jis da
bar mokinasi Harvard uni
versitete.

LaSalette vienuoliai šįmet 
mini jubiliejų,. Kun. dr. Lut-

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

PIRMAS “Draugo”
I
K 
N 
I
K 
A

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

SauniąmęBERGMAN’S Grove,
Riverside* Illinois

Gamtos
Daržas

Įrengtas

Motiem iškaiš

Įrengimais

Graži Šokių

Salė

Valgykla

Gėrimų

Stovyklos

Suolai lr tt.

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

—Muzikos ir kitokių įvairybių.
—REZERVUOKITE DIENĄ Iš ANKSTO—Praleisti vieną iš linksmiausių 
dienų su savo šeima, kaimynais ir draugais ir tuo pačiu paremsite kata
likišką spaudą, kuri remia lr tarnauja įvairioms organizacijoms, dr-joms, 
kliubams ir visai plačiajai visuomenei per ilgus metus.
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Pirmadienis, geg. 29, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Veikėjo pagerbtuvės v

Antanų vardinės pripuola 
birželio 13 d.

Chioagos Bridgeporto lie
tuvių darbuotojų tarpe kilo 
sumanymas šiemet padary
ti surpryzą žymiausiam sa
vo Antanui, būtent veikėjui 
kompozitoriui Antanui Po
ciui. Tą ir nutarė padaryti 
jo vardinių proga. Viską ap
svarsčius pasirodė, kad tam 
reikalui patogiausia diena 
bus sekmadienis, birželio 1 
d., Šv. Jurgio parap. salėj. 
Kadangi gerb. veikėjas pri
klauso ne vienam Bridge- 
portui, ne vienai Chicagai ii 
ne vien visos Amerikos lie
tuviams, o visai lietuvių tau 
tai, tai bridgeport iečiai ry
žosi jam surengti nepapras
tą bankietą ir paminėti jj

kas Petrauskas, tai Anta
nas S. Pocius patapo jo ar
timuoju bendradarbiu.

Antanas S. Pocius nesi
tenkino tuo, kad pačiam iš
sitobulinti muzikoj. Jam rū
pėjo muzikos populerizavi- 
mas lietuvių tarpe. Tam tiks 
lui dar prieš pirmąjį Pasau
linį Karą “Kataliko” name 
buvo įsteigęs Beethoveno 
Muzikos konservatoriją.

Antanas S. Pocius ilgiau
sia darbavosi Roselande ir 
Bridgeporte. Jam yra arti 
20 metų, kai sėkmingai eina 
vargonininko pareigas Šv 
Jurgio parapijoj.

Antanas S. Pocius per vi
są savo buvimą Amerikoj, j 
be tiesioginio darbo nuola- 
tai turėjo pašalinio darbo. 
Jam niekuomet nebuvo be-

C

Buvęs gražus Castleforte miestas, Italijoj, po nuolatinio sąjungininkų tombardavi- 
darbės. Dauguma tų pašali-. mo, vokiečius išmušus, pasirodė paverstas griuvėsiais. Panašaus likimo sulaukia kiek- 

ne vien, kaipo vietinį veikė- nių darbų buvo ir tebėra be vienas miestas prie didelių kelių, vedančių į Romą. (Acme-Draugas)
ją, o kaipo daug užsipelniu- atlyginimo. Yra tai pasiau-
sį ne vienoj, o keletoj, vei
kimo sričių.

Antanas S. Pocius yra praeina žymesnis parengi- 
vienas iš Chicagos lietuvių mas, kur jis neprisidėtų me- 
‘•oldtaimerių”. Antanas Po- niškoje to parengimo srity-
čius iš Lietuvos atvyko ne je- Yra uolus veikėjas ALR sisukojimą. Malonu iš anka
kaipo prasilavinęs, o kaino į K Vargonininkų Sąjungoje 
gerai išsitobulinęs muzikas.1 ir šiuo tarpu yra tos orga-

to priminti, kad bankieto

Aušros Vartų parapijoje 
gegužės 31 d., 7:30 vai. va
kare įvyks gegužinė proce-

rengimo komisija randa šir- sM‘a> *r mokyklos vaikučiai
Be to nesitenkinąs tuo, Ką 
yra pasiekęs, o nuolat3i sie
kiantis tobulybės savo spe
cialybėje. Nuo pat atvykimo 
jis buvo lietuvių muzikų 
priešakyje. Todėl kuomet A- 
merikon atvyko komp. Mi-

Apsilankė "Drauge"
Sės. Albertina ir Sės. AU 

fonsa, Švento Juozapo vie
nuolyno narės, iš Troy, Nevv 
York, šiomis dienomis at
vyko į Chicagą dalyvauti Į 
kun. N. Norušio primicijose, '• 
kurios įvyko geg. 28d., Ne
kalto Prasid. šv. Panelės pa
rapijos bažnyčioj. Sės. Al
bertina yra kun. Norušio 
giminaitė. Prie progos se
selės, lydimos p-nios Kar
čiauskienės iš Brighton Pk., 
apsilankė “Drauge” kur 
dar pirmą kartą gavo progą 
susipažinti su mūsų įstaiga 
ir gėrėjosi mūsų leidžiamais 
spaudos darbais.

-ė*.

nizacij<>3 organo — “Muzi
kos žinių” redaktorius. Ne
atsisako jis, kai reikia pa
sitarnauti rengiant vietinius 
vakarėlius.

Tą viską turėdami galvo
je, bridgeportiečiai sumanė, 
kad atėjo laikas parodyti 
gerbiamam veikėjui, jog pla 
čio ji visuomępė rųato ir ži
no jo nuopelnus ir moka 
juos įvertinti. Minėtas ban-

dingo pritarimo.
Kitų miestų veikėjai, tu

rintieji šiokių ar tokių rei
kalų Chicagoj, teikitės savo 
atvažiavimą taikyti, kad pa
tekti į komp. Antano S. Po
ciaus pagerbtuvės.

Rengimo komisijos narys

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
‘ ‘Draugą”.

ko j imas Tautos ir Bažny
čios labui. Nepraėjo ir ne

kietas ir yra tam tikslui ren
giamas. Sumanytojai ir ren
gėjai tikisi, kad visuomenė 
be didelio raginimo atsilieps 
ir parodys, jog įvertina pa

VVEST SIDE 
naujienos

apvainikuos 
čiausią.

Panelę Šven-

TAUPYKITE POPIERĄ
KARO REIKALAMS

Sužeidė
Vairuotojas pasuko tra

ką, kad išvengti susidauži- 
mo į jaunuolio automobilį 
praeito penktadienio vaka
re, bet liko sužeista mote
ris. Tai įvyko Chicagoje.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

f** "v’
I*

A.
KAZIMIERA BAUBKI ENE

(po tėvais Vai te raitė)
Gyveno: 6645 S. Artesian Ave., tel. Hemlock 5098.

Mirė geg. 26 d., 1944, 7:15 vai. vak., sulaukus 46 metų.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Labav<ą miesto.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Juozapą, 2 sūnus Jerome 

(U. S. Navy) ir Donald, dukterį Dolores, tėvą Antaną Wal- 
ters, brolį Sgt. Albert Walters (U. S. Marines), 3 seseria 
Josephane Doaust ir Helen Maruska ir jų šeimas ir Viktoriją 
Valteraitę, 2 švogerius Joną Baubkų, jo šeimą ir Viktorą Sa
kalą, pusbrolį Povilą Walters ir jo šeimą, pusseserę Severą 
Riner ir jos šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 
So. Westem Ave.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, geg. 31 d. iš koplyčios 8:30 
vaJ. ryto bus atlydėta į Gimimo Svč. Pan. Marijos parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duktė, Tėvas, Brolis, Seserys, 
Švogerial, Pusbrolis, Pusseserė ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

PIRKITE KARO BONUS! Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

A

Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESINIV IŠMOK fij IM V!

Panaudokite Dabartinėms 'ZnnonM
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsa |<t>lgnjc. Jftst, Indėliai 
rflpoatln*Rl clolmjaml tr Ilgi $5 000.00 ap
drausti per Federal Savinies and I,oan In
surance Corporalion. Jilsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETLVTV 
FINANSIMfi IŠTAIGA.

— 47 Metei Sėkmingo PatarnavimoI —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION
8226 SO. HALSTED ST.

«r

MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

PAVERSTAS GRIUVĖSIAIS

NULIŪDIMO VALANDOJE
i

a J
r

s
f.

•

Ji

LGF 1-mo skyriaus susi
rinkimas įvyks gegužės 30 
d., šv. Jurgio parapijoj mo
kyklos kambary, tuoj po pa
maldų. Prašome susirinkti 
visi nariai ir naujų atsives
ti, nes svarbu, šis skyrius 
rūpinasi Lietuvos reikalais. 
Mes esame vaikai savo tau
tos, mūsų pareiga padėti sa
vo vargstančiai tėvynei at
sikelti. Valdyba

4*

KREIPKITCS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtu vi:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 

(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriauaias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 U17 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
S vai. vak.

O
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave., Chicago
Telefonas GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stovio! prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meniški, Vertingi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiinuiiiiiiiiiiiiiiii  

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Užsisakykite jūsų 
Paminklą dabar, 

jei norite turėti jį 
pastatyta ant kapo 

kapinių dienai.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiim

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL. COSTI 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODCOTIONS 

DI8TRJBUTOR8 OŠ***THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Endurteg—Strongest—Best la Tha World. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKJTfiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298 
|į VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną lr Naktj

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Mm

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

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 23rd PLACE

10756 S. MICHIGAN AVE.
Phones: CANAL 2515 

COMMODORE 5766 

PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 UTUANICA AVE. Phone YARDS 4908

;. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

b
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.Š. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
LIETUVIS ATLIKO 50 KOVOS MISIJŲ

Sgt. Frank Guzauskas, 
brolis Juozapo Gužausko, 

•17597 Stoepel avė., Detroit, 
nesenai atliko savo 50-tą 
kovos misiją Viduržemio 
fronto operacijoje kaipo fo
tografas garsios “Bobcat” 
grupės, B—25 Mitchell bom
bonešių. ■
DAUG MATĘS

Sgt. Guzauskas pergyve
no daug svarbių momentų 
laike skridimų virš priešo 
teritorijos. Jo lėktuvas bu
vo paliestas dvyliktoje jo 
misijoje ir sprogstantieji 
šarapneliai buvo taip arti 
laike kovos, kad neteko pri
rišimo savo kameros ir ji 
nukrito iš lėktuvo. Priešo 
kovos lėktuvai užpuolė jo

žiavo gyventi 1932 m. 1938 
m. su ekskursija buvo vėl 
nuvykęs j Lietuvą ir po ke
lių mėnesių grįžo į šį kraštą. 
Jo motina, sesutė ir vienas 
brolis gyvena Lietuvoje, 
Šiaulių apskrityje, Gruzdžių 
parapijoje. Pranas gavęs 
atostogų buvo atsilankęs 
pas draugus ir pažįstamus 
Chicagoje. Dabar jis yra pa
skirtas į vieno miesto mo
kyklą, kad dar geriau iš
mokti fotografavimo meno.

streikas sulaiko svarbią kakui gamybą Buvęs persekiotojas

Streikuojantieji darbininkai Socony-Vacuum Oil Co. su
laiko ant kelio prie St. Louis, Mo., sunkvežimius. Virš 
600 darbininkų streikas St. Louis ir E. St. Louis sulaiko 
gamybą vadinamo 100-ocfcane gazolino karo lėktuvams. 
(Acme-Draugas telephoto)

I

Calles tvirtina, kad Meksikos ateitis 
glūdi Katalikų Bažnyčoje /

Sgt. Frank Guzauskas 
* ¥■ *

Įvažiavo
Bowles vaistinėje, 8500 

Stony Island avė., praeitą 
penktadienį įvyko nepapras
tas dalykas. Trokas, kurį 
vairavo Alvin Hubacek, 19 
metų, 1408 E. 76th str., įva
žiavo į vaistinę ir supurtė 
sodos fontaną. Troke važia
vo Alvin mylimoji, 19 mietų 
amžiaus, jai galva buvo 
įpiauta. «

*

formaciją kitame skridime Nunešė
ir '“Gus” matė kulkosvaidi
ninkus iš kito lėktuvo, kai 
jie numušė lėktuvą liepsno
se. Po 50-to skridimo Sgt. 
Gužauskas lipdamas iš lėk
tuvo šypsodamasis pasakė: 
“Aš esu patenkintas, kad 
galiu matyti namų bazę. Ši 
paskutinė buvo beveik blo
ga kaip ir pirmoji.”
APLANKĖ DRAUGUS 
IR PAŽĮSTAMUS

Gužauskas įstojo į Dėdės 
Šamo kariuomenę 1942 m., 
vasario 18 d. Prieš tai jis 
dirbo Detroit automobilių 
dirbtuvėje kaipo mašinistas. 
Jis lankė Cass high school. 
Pirm išvykimą į kovos skra
jojimą Sgt. Gužauskas buvo 
komunikacijų sekcijoje sa
vo squadrono 14 mėnesių. 
Šias žinias suteikė 12-toji 
oro jėga.

Pranas Gužauskas yra gi
męs Amerikoje, bet augęs 
Lietuvoje. Į Ameriką atva-

Pasižvalgius po gyvenimą

Ir tokių ir kitokių nuotykių esti• v
GENYS MARGAS, PASAULIS DAR MARGESNIS, 

TODĖL ESTI VISOKIŲ ATSITIKIMŲ
Mrs. Gordon įgijo nuo-

Viena moteris pranešė po
licijai, kad koks tai žmogus 
jai nunešė $50. Žmogus nu
davė esąs kapinių paminklų 
pardavinėtojas, ir moteris 
jam iš kalno davė rankpini
gių. • * *

Pasižymėję

Karo departamentas pra
nešė gegužės 26 dieną, kad 
septyni vyrai iš Illinois, ar
mijos oro jėgų nariai, esan
tieji Anglijoje, ir keturi Illi
nois lakūnai, pietvakarių 
Pacifike, buvo paženklinti
pasižymėjimo ženklais.

* * *

Negerai

Matt Netski, 65 metų am
žiaus, buvo rastas praeitą 
penktadienį pasikoręs ta
verne, 7101 So. Western av., 
kur jis dirbo kaipo sargas.

Žaibas grąžino
girdėjimą

Praeitą vasario mėnesį 
Mrs. Ignatz Spogis, 48 me
tų, 202 156th pi., Calumet 
City, gavo ausies infekciją 
ir visai apkurto. Ji negirdė
jo praeitą ketvirtadienį po 
pietų perkūnijos audros, ir 
ji sėdėjo porčiaus fronte, kai 
žaibas palietė namą. Ji buvo 
išmesta iš kėdės, ir ji pasa
kė. kad jos ‘galva padidėjo”, 
mat, ji buvo gavusi guzą. 
Kai galva atslūgo praeitą 
penktadienį, Mrs. Spogis ga
lėjo vėl girdėti.

♦ * *

"Tarnaitė" uždarė 
moterį sandėlyje

monę, kad kitą kartą ji tu
rės prašyti liūdymą, kai 
samdys tarnaitę šiomis die
nomis.

* * •*

$5 bausmės, dar 
ir kraujo

John Cizek, 29 metų am
žiaus, 5114 So. Major avė., 
yra apie 225 svarų riebumo, 
ir jo žmona Sue, 27 metų, 
turi 115 svarų liesumo. Jie 
ketvirtadienio vakare turėjo 
kovą. Gindama save, Sue per
plovė su peiliu Jonui akį; 
Jonas žmoną pakvietė į mo
terų teismą. Teisėjas Frank 
E. Donaghue nubaudė žmo
ną penkiais doleriais ir pa
sakė Cizek: “Aš tau taip pat

Esate girdėję buvusio 
Meksikos prezidento Plutar- 
co Elias Calles vardą. Jo 
viešpatavimo metu Meksi
kos katalikai buvo smarkiai 
persekiojami.

Sakoma, kad buvęs prezi
dentas Calles privačiame 
pasikalbėjime yra atšaukęs 
visus savo pasmerkimus 
prieš Katalikų Bažnyčią.

74-ių metų amžiaus “Mek
sikos geležinis vyras”, bu
vęs prezidentu nuo 1924 iki 
1928 metų, ir diktatorius 
per šešis metus, iki 1934 
metų, pasakė, kad. dabar no
ri atsižadėti savo buvusio 
radikalizmo ir atgailoti už 
savo prieškatalikišką nusi
statymą. Jis pareiškė, kad 
Meksikos išganymas randa
si katalikybėje.

Calles buvo vienas iš tų 
vadų, kurie įvedė prieškata- 
likiškus įstatymus. Jis pri
tarė apiplėšimui ir uždary
mui bažnyčių, draudė viešas 
procesijas ir neleido vienuo
liams ir kunigams dėvėti jų 
rūbų. Calles prezidentavimo 
metu daug katalikų kraujo 
buvo pralieta.

Calles keletą metų buvo 
ištrėmime, San Diego, Calif. 
is sugrįžo į Meksiką ir da
bartinėje Meksikos valdžio
je dalyvauja.

Buvęs Katalikų Bažnyčios 
persekiotojas suprato savo 
dideles klaidas. O kad taip 
imtų ir suprastų savo klai
das kiti diktatoriai. Kaip 
gražu būtų!

Vyras mirė vairuoda
mas automobilį

MERCHANTVILLE, N. J. 
— Kai Luther Metzger, 50 
metų, aukštesnės mokyklos 
mokytojas, pravažiavo savo 
namą, gegužės 26 dieną 
anksti ryta, jo žmona kumš
telėjo alkūne ir pasakė:

“Mylimasai, čia mūsų na
mas”.

Bet nebuvo atsakymo, au
tomobilis važiavo tolyn.

Mrs. Metzger, staiga nusi
gandusi. pastebėjo, kad Met
zger akys buvo uždarytos ir 
galva buvo nusvirusi prieša- 
kin. Ji tuojau sulaikė stab- 
žius, atsisėdo vairuotojo vie
toje ir greitai nuvažiavo į 
ligoninę. Ten buvo pranešta, 
kad Metzger miręs.

Ištraukė
Iš upės buvo ištrauktas 58 

metų amžiaus vyro lavonas 
prie 35-tos ir Avers avė.

Platink “Draugą”.

Iš karo frontų

Žuvę ir dingę karo laukuose

X Petras Gritėnas, buvęs 
uolus Chieago lietuvių kata
likų veikėjas, gautomis ži
niomis, su šeima bolševiku 
ištremtas į Sibirą ir šiuo 
metu vargsta netoli Irkuts
ko. Po pirmojo pasaulinio 
karo jis parvyko į Lietuvą, 
įsigijo ūkįi, kurį okupavę 
Lietuvą bolševikai užgrobė, 
savo draugams atidavė, o 
savininką į Sibirą išvarė.

X Trijų apskričių: Fede
racijos, Susivienymo ir Mo
terų Sąjungos komisija sa
vo posėdyje nutarė ateinan
tį rudenį suruošti didelį vai
dinimą Šv. Jurgio parapijos 
salėj. Vaidintojai bus pa
kviesti iš kito miesto. Ko
misijos pirmininku išrink
tas Ig. Sakalas, o sekr. Ona 
Aleliūnienė.

X Emilijos Baranauskie
nės namuose buvo suruošta 
“stork shower” jos marčiai 
Stefanijai Karan. Sunešta 
daug dovanų. E. Karanaus- 
kienė yra žymi Marąuette 
Park kolonijos veikėja.

X Juozas Grybauskas, Jr., 
buvęs sekretorius Šv. Anta
no Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovė?, paviešėjęs 10 die 
nų pas savo žmoną, dukre
lę ir tėvus, grįžo prie savo 
pareigų. Jis yra 2nd Class 
Coast Guard, Boston. Mass.

duodu sprendimą. Esi dide-
Mrs. Anne Gordon, 821 E. jį8 jr atiprus; tuojau nueik 

46th str., pranešė policijai, į Raudonąjį Kryžių ir duok 
praeitą penktadienį, kad ji; kiek kraujo _ tas šiek tiek 
buvo pasisamdžiusi negrę atįmg įg tavęs kovos nusi- 
moterį namų darbui. “Tar- teilcimą.
naitė” numazgojus langus, 
išvalius miegamojo kamba
rio grindis pasakė Mrs. Gor
don, kad jos namų sandėly- 

, je yra didelė skylė.
Kai Mrs. -Gordon nuėjo 

pažiūrėti į sandėlį skylės, 
kurios tenai visai nebuvo, 
tarnaitė uždarė ją sandėly
je ir išėjo su darbdavės ran
kinuku. kuriame buvo pini
gų. keturios racionavimo 
knygelės ir asmeniški po
pieriai.

Nepasisekė
Nepaprastai nuraudo 

Brooklyn vyras, kuris pavo
gė žadinamąjį laikrodį. 
Aliarmas kilo tuojau, kai jis 
budilninką laikrodį paslėpė 
po paltu. Savininkasi pabu
do ir vagį nuvijo į policinin
ko rankas. Laikrodis visą 
laiką čirškė.

Platinkite “Draugą’

Karo departamentas ge
gužės 26 dieną pranešė 576 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi
ko, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka
rių Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Karo frontuose žuvusiųjų 
karių skaičiuje 41 vyras yra 
iš Illinois valstijos, *įskai- 
tant 12 chicagiečių; 16 iš 
Indiana, 7 iš Michigan ir 23
iš Wisconsin.

* if. *

Karo departamentas ge
gužės 26 dieną paskelbė 536 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavarde?, ku
rie dingę karo frontuose.

Karo frontuose dingusių
jų karių skaičiuje 37 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 
įskaitant 17 chicagiečių.

Dingusiųjų skaičiuje yra 
Sgt. Henry S. Repeta, jo 
žmona Lillian R. Repeta gy
vena šiuo adresu: 3721 W. 
5th avė.

Dingusiųjų karių skaičiu
je 14 yra iš Indiana valsti
jos. 12 iš Michigan ir 15 iš 
Wisconsin.

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

gegužės 26 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps ir coa?t guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
16 jūrininkų mirė, 37 buvo 
sužeisti ir 44 dingę.

Pirkite Karo Bonus

X K of L Day (L. Vyčių 
Chieago apskrities dienosi 
tikietai jau pradeda sklisti 
po Chieago ir apylinkes, ši 
tradicinė Chieago vyčių die
na bus Vytauto parke, lie
pos 4 d. Dovanos skiriamos 
pinigais ir karo bonais. Do
vana? šįmet galės gauti net 
nedalyvaują piknike.

X Trys sidabrinės sukak
tys. šv. Jurgio parapijoj y- 
ra daug pavyzdingų šeimų, 
kurios gražiame sutarime 
išgyveno ilgus metus, šį mė
nesi net trys poros švęs ve
dybinio gyvenimo 25 m. su
kaktį, būtent, Giržaičiai, Vai 
čakauskai ir Pūkeliai, Jų in
tencija atitinkamomis die
nomis atlaikytos šv. Mišios.

X “Draugo” numeryje 
124-tam šioje vietoj buvo 
paskelbta, kad Adelė Nor- 
kūnaitė iš Bridgeport ište
kėjo už Petro Gaddy. Turė
jo būti Adelė Markūnaitė.

4’

DIDYSIS PIKNIKAS LIETUVIU SENELIU PRIEGLAUDOS NAUDAI
Prie 115-tos Gatvės ... tarp Pulaski Rd. ir Cicero Avė.

I VYTAUTO PARKE
I LIETUVIŲ R. K.-LABDARIŲ SĄJUNGOS 
| — R e n g i a m a s -

Pradžia: 12 vai. Įžanga: dykai. Gera orkestrą šokiams! [jj 
gėrymai, dainos, šokiai ir visokie įvairumai visiems. 
Restorane nei mėsos nei ki tokių valgių nepritrūks. Bus

Antradieni, (Mirusių Atminimo Diena) Geg. 30,1944
Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių senelių prieglaudą!

Mirusių Atminimo Dieną vykstantieji rytą į Švento Kazimiero kapines, savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Darže visiškai dykai.




