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BRITAI JAU SULAUŽĖ MARETH LINIJA
Rommelio jėgos pajūriu bėga 
šiaurių link; lakūnai jas raižo

Centrinėj Tunisijoj amerikiečių 
grupės pagyvina žygius prieš ašį
SĄJUNG. ŠTABAS š. Af- 

rikdjr kovo 29.—Brjtų 8-oji 
armija sulaužė Mareth tvir
tovių. liniją ir fieldmaršalo 
Rommelio jėgos galvatrūk
čiais atsimeta šiaurių link.

Kai kur išlikusias ašies 
išblaškytas negausingas ka
riuomenės grupes britai iš
gaudo.

Atsimetančią ašies armi
ją sąjungininkų lakūnai 
bombomis ir kulkosvaidžiais 
raižo.

Anot britų vadovybės pra 
v nešimo, daugiau kaip 6,000 

vokiečių ir italų karių nelai
svėn paimta.

Mareth liniją britai per
laužė trijose vietose. Ašis 
apsižiūrėjo, kad ilgiau gin
tis negalima, tuojau pradė
jo trauktis atgal.

Spėjama, kad atsimetan-

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 29.—Paskelbta, 
kad prieš fieldmaršalo Rom
melio kariuomenę pajūrio 
koridoriuje susimetė pen
kios sąjungininkų armijų 
grupės ir ofensyvą prieš 
ašį įsisiūbuoja. Nuo šiaurių 
pietų link veikia šios sąjun
gininkų grupės:

Prancūzų kariuomenė smo 
gia skersai Ousseltia lygu
mas šiaurvakaruose nuo 
Kairouan. Spėjama, kad 
prancūzai yra arčiau kaip 
už 50 mailių nuo Sousse uo
sto. Be to, grasina Kairo
uan.

Gen. Patton amerikiečių 
divizijų grupė, kuri paėmė 
Fondouk, yra apie 20 mailių 
nuo Kairouan ir 52 mailes 
nuo Sousse.

Gen. Patton vidurinė gru-
čios ašies jėgos gal sustos pė (kolona) Maknassy šone 
gintis ruože tarp Gabes uo- pasistūmusi jau už 28 mai
sto ir surųjų pelkių, vadina- lių nuo Graiba, kur susijun- 
moje “Rommelio” linijoje, gia pajūrinis plentas tarpe 
Bet reikia abejoti, nes iš už- j Gabes ir Sfax.
nugario prieš ašį veržias Trečioji amerikiečių gru- 
gausinga amerikiečių grupė, pė pietuose .užėmusi pozici-
-------------------------------------- -------- —-------------- i jas EI Guetana perėjos, už

55 mailių šiaurvakarų link 
i nuo pajūrio plento.
I Pagaliau britų tyrynų ka-

MAKNASSY AMERIKIEČIŲ RANKOSE

* y .. *
Acme phou,"Draugus1

Amerikiečiai paėmė Maknassy. Čia matome Amerikos kareivius geležinkelio stoty 
Amerikiečiai pramušė sau kelią per kalnus į Viduržemio jūrą.

Komunistų laikraštis Pravda pajuokia 
lenkus dėl Lvovo miesto sukakties

Sako, Lvovo gyventojai 1939 metais 
mielai susijungę su rusų tauta

Japonai nuskandino 
sąjungininku laivą; 
prarado 25 lėktuvus

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 29.—Japonų 
bombonešiai vakar atakavo 
Oro įlanką rytinėse N. Gvi- 

L ne jos pakrantėse ir nuskan
dino vieną sąjungininkų pre žiiaibo ašies pozicijas. O 
kinį laivą, paskelbė vadovy- 8-oji britų armija laužias 
bė.

NIEKO SVARBAUS 
KARO FRONTE - 
SOVICTAI

MASKVA, kovo 29. — So
vietų vadovybė praneša, kad 
kuone visam karo fronte di
desnieji veiksmai apsistoję 

• ir šiandie nieko ypatinga 
neįvykę. Tai dėl to, kad vi
sur žemė pabliurusi ir per 
purvus neįmanoma bristi be 
nuoskaudų. Tos pačios kliū
tys yra ir vokiečiams.

Tik Smolensko fronte ru
sai sakosi atsiėmę dar ke
lias sodybas daugiau. Rusai

riuomenė, kuri apsupusi Ma
reth tvirtovių liniją, yna jau . ,

» vienam bare yra už 32 mai-
artokai EI Hamma—vos už „ , ,

... _ . . lių nuo Smolensko.
15 mailių nuo Gabes uosto.

Paskelbta, kad britų 1-oji 
armija, kuri veikia šiaurinės 
Tunisijos fronte, taip pat

Tačiau šis žygis priešui
per Mareth liniją. Šiai ar
mijai yra sunkumų veikiau

Kitur vyksta tik mažesni 
lokaliniai susirėmimai.

Naciai pavergia 
vokiečiu jaunimą

brangiai atsiėjo. Sąjunginin palaužti ašį, nes Laukai nu- 
kų bombonešiai užpuolė ja- sėti žemėje įkastomis mino-
ponų lėktuvų rikiuotę ir jų 
25 numušė.

Paskiau sąjungininkų bom 
a bo ne šia i atakavo jtaponų air 

dromą Gasmata, New Bri-
tain, ir kitas priešo bazes.

MUSSOLINI PRAŠO 
NACIŲ PARAMOS 
ITALIJAI -1

STOKHOLMAS, kovo 29. 
v —Iš patikimų šaltinių gau

ta žinių, kad Italijos dikta
torius Mussolini labai bijo 
sąjungininkų invazijos.

mis, kurias reikia išrankio
ti, arba susprogdinti, kad 
mechanizuota infant e r i j a 
galėtų be kliūčių ir didelių 
nuostolių veržtis pirmyn.

DENVER. — Colorado le
gislatūra pravedė bilių kon
troliuoti darbininkų unijas.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA—

Britų 8-oji armija sulamdė M.areth liniją Tunisijoje. 
Nelaisvėn paėmė daugiau k&ip 6,000 vokiečių ir italų ka
rių. Rommelio jėgos atsimeta į Gabes uosto koridorių. 

RUSIJA—
Anot Maskvos, kuone visam Rusijos fronte didesni karo 

veiksmai apsistoję dėl pabliurusios žemės.

EUROPA—
Amerikiečiai lakūnai iš savo bazės Anglijoje atakavo 

geležinkelių tinklų aikštę Rouen, Prancūzijoje. 

PACIFIKAS—
Sąjungininkų lakūnai atakuoja japonų bazes įvairiose 

salose. Japonai nuskandino sąjungininkų prekinį laivą, o 
sąjungininkų lakūnai 25 japonų lėktuvus numušė.

Visi turi dalintis 
karo našta, sako 
viceprez. Wallace

SANTIAGO, Čile, :kovo 
29.—J. A. Valstybių vicepre 
zidentas Wallace čia kalbė
damas pareiškė, kad Ame
rikos tautų tikroji brolybė

KRUPPO FABRIKU 48 
PASTATAI SUGRIAUTI

MASKVA, kovo 29.—Ko
munistų partijos organe 
Pravda S. Ivanenko sarkas
tiškai atsiliepia apie “aukš
tosios kilmės” lenkus Lon

done, kur jie minėjo Lvovo 
miesto 600 metų sukaktį. 
Jis sako, kad' Lvovo miestą

U. S. karo laivai 
apsišaudė su japonu 
laivais Aleutians

WASHINGTON, kovo 29. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad kovo 26 dieną 
U. S. patruliniai karo laivai 
vakaruose nuo Attu salos, 
Aleutians, nužvelgė japonų 
konvojų iš 8 laivų: 2 didelių 
ir 2 mažesnių kruizerių, 4 
naikintuvų ir 2 krovinių. 
Per keletos mailių tolį apsi- 
šaudyta. Po to japonų lai
vai pasukę vakarų krypti
mi. ,

Aiškinama, kad japonų 
kroviniai laivai, matyt, plau 
kė į Kiška salą su karo me
džiaga, o karo laivai juos 
lydėjo.

Prahoje naciu agentai 
civiliniuose drabužiuos

NEW YORK, kovo 29.—
Per Berlyno radiją paskelb-, ,
... . .... i artėja, dėl to kiekviena tau

ta, kad apie vienam nulijo-; J J, ___ ,__________________
nui vokiečių bernaičių ir 
mergaičių sukako 14 metų 
amžiaus ir vakar jie iškil
mingai įtraukti Hitlerio jau

ta turi pasiimti

nuolių (nacionalsocializmo) 
organizacijon. Tas įvyko 
Berlyne ir visoj Vokietijoj. 
Jaunimas prisialkintas pasi
vergti Hitleriui.

šio karo 
, naštos dalį, kad apsidrausti 

nuo pavojaus.

Viceprezidentas kai b ė j o 
tautiniam stadijone, kur bu
vo susirinkę apie 100,000 
žmonių.

Sąjungininkai turi du karus, 
bet taika bus viena, sako britas

LONDONAS, kovo 29. — 
Clement R. Attlee, dominijų 

Sakoma, Mussolinis asme- sekretorius, vakar vienam 
niškai prašęs Vokietijos na- susirinkime Wembley pažy- 
ęių viršininkų, kad jie duo- mėjo, kad šiandie sąjungi- 
tų paramos Italijai, kad pa- ninkai vykdo du karus—vie- 
siųstų Italijon daugiau vo-' ną su Vokietija ir Italija, 

kiečių kariuomenės. kitą su Japonija. Bet taika

bus tik vienų viena.
‘ ‘Nenorėčiau sulaukti at

skirų taikų Europoje, arba 
Azijoje, Afrikoje ir Ameri
koje” sakė sekretorius. “Jei 
norima turėti tikrąją taiką, 
tai ta taika turi būti tik 
viena.”

U. S. bombonešiai 
smogia japonu bazėms

AVASHINGTON, kovo 29. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. bombo
nešiai pietvakariniam Paci
fike šešis kartus atakavo 
japonų orines ir jūros bazes 
kovo 25 d.

Kovo 25 d. naktį du Japo
nų lėktuvai atakavo Canton 
•alą, Phoenix salų grupėje, 
o paskiau—Guadalcanal sa-
lą. Sukelti maži nuostoliai. > gas.

LONDONAS, kovo 29. — 
Oro ministerija oficialiai 
paskelbė, kad kovo 12d. bri
tų lakūnai sugriovė 48 pas
tatus garsiuose Knppo fab
rikuose, Essene. Tarpe su
griautųjų yra 12 stambiųjų 
pastatų (šapų). Tai patirta 
iš padarytų nuotraukų.

U. S. lakūnai
atakavo Rouen

U. S. BOMBONEŠIŲ BA- 
Zfi Anglijoje, kovo 29. — 
Amerikos didžiausiais bom
bonešiais dienos laiku ata
kuota didelė geležinkelių 
tinklų aikštė Rouen, Pran
cūzijoje.

Keletas priešo kovinių 
lėktuvų numušta. Negrįžo 
vienas bombonešis ir keturi 
koviniai lėktuvai.

AVASHINGTON. — Mais
to gamybos ir distribucijos 
administratorius C. C. Da
vis pradėjo eiti aavo parei-

LONDONAS (ONA). — 
Čekoslovakų sluoksn i u o s e 
gauta žinių, kad Prahoje na
ciai sudarė civiliniai apsi
taisiusią “gatvėkarių polici
ją,” kad būtų galima sėk
mingiau nutverti prieš na
cius slapta veikiančius čekus 
patrijotus.

įkūrė rusų princas Daniel 
Galecki prieš 700 metų ir 
lenkams nėra reikalo rūpin
tis Lvovo sukaktimi.

Anot Ivanenko, tiktai mi
rusios lenkų aristokratijos 
gauja Londone rūpinasi Lvo 
vu. Sako, pati Lenkija gali 
sulaukti sau laimingesnių 
dienų laisvę mylinčių žmo
nių laimėjimu ir raudonosios 
armijos laimėjimu.

Ivanenko nurodo, kad Lvo 
vas, kurį 1939 metais Rusi
ja okupavo, “per 600 metų 
svajojo apie savo nepriklau
somybę ir kaip daug jo žmo
nės pradžiugo, kai jie susi
jungė su rusų tauta.”

Vokietijoj skleidžiami 
maisto ženklai

LONDONAS, kovo 29. — 
Iš Berlyno per radiją pasa
kojama, kad britų lakūnai 
atakuodami Vokietiją išmė
to falsifikuotus maisto žen
klus, kuriais kai kurie vo
kiečiai bando naudotis.

Per radiją įspėti Vokieti
jos gyventojai, kad jie ras
tus kur nors tuos ženklus 
pristatytų autoritetams. Sa
ko, jų naudojimas yra sabo
tažas, o už sabotažą numa
tyta mirties bausmė.

LOS ANGELES, Cal., ko
vo 29.—Beverly Hills savo 
namuose mirė Sergiei Rach- 
maninov, 69 m. amž., žymus 
pijanistas.

Oficialiai nauja 
būk sudaryta tvarkyti gat
vėkarių trafiką. Bet ištikrų
jų ši policija yra nacių agen 
tai. Įtariamus praeivius su
laiko, juos apklausinėja, pro 
vokuoja.

900 TONŲ BOMBŲ 
policijai KLIUVO BERLYNUI

LONDONAS, kovo 29. — 
Britų oro ministerija pas
kelbė platesnių žinių apie 
įvykdytas britų lakūnų ata
kas prieš Berlyną naktį

Slovakijoje karo tarnybos prieš sekmadienį.
mažiausias amžius buvo 20 
metų, o dabar sumažintas 
iki 19 metų.

Už “nelegalų” gyvulių 
skerdimą Prahoje nacių tei
smas tryliką asmenų nutei
sė mirties bausme. Iš nuteis
tųjų vienuolika buvo iš Mo
ravijos.

AVASHINGTON. — Auk
štosios rangos armijos ir 
laivyno karininkai iš Paci- 
fiko karo plotų čia turėjo 
konferenciją. Tarėsi, kaip 
sėkmingiau kovoti su japo
nais.

Sako, Berlynas atakuotas 
per pusvalandį, išmesta apie 
900 tonų didžiųjų bombų ir 
kai kurios miesto dalys pa
keistos kaip žėruojančios 
ugniakalnių žiotys. Sukel
ti gaisrai buvo matomi per 
150 mailių tolį.

Grįžę lakūnai pasakoja, 
kad iš pradžių vokiečių pro
žektoriai raižė padanges, 
kad pastebėti bombonešius. 
Bet paskiau po kelių dide
lių bombų sprogimų vokie
čių apsauga kaip ir apmirė.

Devyni bombonešiai negrį 
žo.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Iš Londono lietuviu 
gyvenimo
‘ Vienybės” darbao

riau. Savo auka prisidedi 
prie draugijos gerų datbų, 
prie mūsų lietuviško veiki
mo, prie mūsų bažnyčios pa
laikymo, o ar tai maži daly
kai? Iš tikrųjų, aš apie tai 
pirmiau nepagalvojau, — at
sakė jaunuolis. Supratau, 
jog jis bus nuoširdus “Vie-

Iš tikrų šaltinių sužinota.

“ Vienybės” draugijos bu
vo metinis susirinkimas. Šia 
p nga tenka pažymėti, jog 
draugija yra daug gero pa-
dariusi mūsų kolonijoje — nybės” draugijos nąrys
Londone. Ji palaikė bažny- Nugriebs putas
čią ir teikė savo nariams
nelaimėse pagalbos. Vieną

. ... j • • jog mūsų visas visuomenl-dieną girdėjau dviejų jaunų J.
.v nis gyvenimas labai gerai y-lietuvrų kalbą-gincą, ar ver-: b J

.. , ,. . , ,, ra žinomas tam tikromis i-ta priklausyti į “Vienybę ,|, v , i staigoms. Jie turi mūsų drauJaunesnysis snekejo, nema- .. , • *.... _ I gijų vardus, adresus, veikė-tąs nei kokio reikalo mokė-i .. . . ’.........._ , . i jus. Jie žino, jog tikrieji lie-ti draugijai savaitines duok-1J . . Z,“ . . . Ituviai vra aiškiausiai nusi ilės, nes jis iš to nieko sau 
nesitiki. Suaugesnis jiam at
sakė — ar patsai žinai tik
tai, kad šiandie laimingai 
sugrįši namo? Kas tau už
tikrino, kad po savaitės, ki
tos nesusirgsi? — Bet ir 
taip aš gausiu valdžios pa- 
šelpą. — Gerai, jam atsako

statę už anglus ir savo sū
nus pasiuntė į D. Britanijos 
kariuomenę, kad ši karą lai 
mėjus. Netenka nustebti, je: 
pas juos yra surinktos vi 
sos ge'ros ir blogos žinios 
Mat, jie žino, kas lietuvių 
veikė pro-naciškai, kai Sta-

BRANGI MQTINA II. Marijonu Misijos
PITTSTON, Pa. Sv. Kaži

iMASPETH, N. Y. Persi- 
: mainymo parap. bažnyčioje
nuo balandžio 19 d. iki ba-

miero parap. bažnyčioje nuo! |andži0 25 d _ Kun j 
kovo 28 d. tta balandžio 4 d. KuprevičiuB> M.I C.
• - Kun. J. Vaskas, M I. C. SPRINGFIELD, ILL. Sv.

WORCESTER, MASS. Sv.1,,- , DVincento Pauliecio parap. 
Kazimiero parap. bažnyčioje bažny{ioje nuo balandžio 2, 
nuo balandžio 4 d. iki bal. 11 4 jki 25 d. -
d. — Kun. V. Andnuska, Kun M Smigelski3 MIC

CHICAGO, III. Dievo Ap- 
N. Y. Šv.1 veizdos parap. bažnyčioje 
bažnyčioje nuo liepos 17 d. iki 26 d. 

nuo Balandžio 11 d. iki ba-^ Kun. A. Andriuška, M.I.C. 
landžio 25 d. — Kun. J. YONGSTOWN. OHIO — 
Vaškas, M.I.C. | šv. Pranciškaus Assisi par.

RACINE, Wisc. Sv. Kaži- kovo 28—30 dd. 
miero parap. bažnyč oje nuo; LOWELL, MASS. — Šv. 
balandžio 11 d. ik* balan
džio 18 d. — Kun. J. Jan-

M.I.C.
BROOKLYN, 

Jurgio parap.

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pasiklausk.

. „ . i linas dar bičiuliavosi su Hit-vyresnis. — Ar Tamstos mo l . . , . ,. „.. » , , ,, ' lenu ir kaip tie žmones pertinai nesugadu bus gauti 251
šilingai ekstra savaitėje kai naktį pakeitė savo kailį. Jų 

dabartiniai šūkavimai ir antsusirgsi? Viena dvi ligos sa-! 
vaitės pačiam grąžina visą s*enU antro fronto rašymai 
ką būsi per mtus įmokėjęs,' reikalavimai, geriau yra. ži- 
o jei nereiks sirgti, dar ge- noreli ir įiadtebėti, negu pa-

gary.Tnd., lietuviu žinios
Pašventinta tarnybos 
vėliava

mas, įžd. Konstanęijs. Paže- 
rienė.

“Draugas”. Ajcme photo 

Mrs. Emma Van Coutren, iš New York. Jos šeši sūnūs 
yra Navy, vienas Armijoje, dvi dukterys yra WAACS ir
kita rengiasi įstoti į WAVES.

tys sapnavo. Kol kas juos 
pakenčia, nes to reikalauja 
teisingumas, esamoji šalyje 
laisvė ir įvykių valanda. Vis 
gi jie neskaitomi paveikslin- 
gaiš visuomenės nariais. Sa
vo laiku mokėta fašistų pū

'Kovo 21 d. šv. Kazimiero 
parapijoj buvo didelės iškil
mės. Per sumą klebonas kun. 
J. Martis pašventino dvi vė
liavas: Tarnybos ir Ameri
kos. Vėliavas į bažnyčią at-

Aukščia.u minėtoms vėlia-1 ^as' Parsid a v u s j a s svet: 
voms įsteigti buvo renkamos m^ems tarnauti 
aukos ne tik tarp lietuvių,

dai propagandą ir kenkė A 
merikos Jungtinėms Valsty 
bėms karo pastangoje.

Prok. Francis Biddle pra
nešimu, po nuodugnaus iš
tyrinėjimo, nuo karo pra 
džios iš internavimo stovyk

tas nugriebti, kai jai pasi- j palįuosuoti 3, 257 asme 
rodė tai naudinga, ji mokės nys ateiviai iš priešų šalių 
sugraibyti ir lietuviškas pu į įr j J51 kitokie asmenys. Dai 

500 asmenų laukia tyrinėji 
mo. OVVI

Tarp internuotu irbet ir tarp svetimtaučių.
Taip pat prisidėjo ir majo- ... , . . ,
ras Jos. Finerty, ir visi jo i KGlI r6(lakt0ri(l' 
darbininkai. Lietuvių drau-J VVashington, D. C. — Ge- 

nešė — Amerikos, jūrininkas gystės taipgi prisidėjo. Au- neralis prokuroras Francis

—-

Francis McQuillan, o tarny- Į kas rinko Barbora Praku
tus — kareivis Pvt. Richard; raitienė ir Barbora Yurai-
Ramon. Klebonas juos pasi
tiko prie bažnyčios durų.

tienė, kurios nuoširdžiai dė 
koja visiems aukotojams. Vė

Paskui vėliavas sekė 65 mę-1 liau bus paskelbtos visų au
tinos, 6 žmonos ir 4 tėvai 
kurių sūnūs ir vyrai pašauk 
ti į karą.

Pašventinęs vėliavas kle-

kotojų pavardės.

Beje, būčiau pamiršusi pa 
dėkoti šeimininkėms Sophijai 
Kaminskienei ir Marcelei

bonas pa»kč pritaikintu. Vainori(Jneii kurios nuoSir.
pamokslus lietuviškai ir an-, , X1. , . dziai darbavos užkandžio paglisk&i. Po pamokslų pra-, 
sidėjo šv. Mišios, per kurias 
ne vienai motinai ir žmonai 
riedėjo ašaros per veidą žiū
rint į žvaigždes vėliavoj, ku
rios buvo sudėtos kryžiaus

ruošime, kad pavaišinus sve
čius. Barbora Yuraitienė

Biddle praneša, kad iki ko
vo 15 d. jo įsakymu inter 
nuota 4,163 asrųenys, ku
riuos susekė federalis Bue 
reau of Investigation.

Tarp internuotų ateivių 
randasi ir keli laikraščių re 
daktoriai, kurie savo laik 
raščiuose spausdino žinias 
prielankias ašiai. Vieną tų 
redaktorių visai neseniai in
ternavo. Jo redaguojamas 
iaikraštis skleidė priešo nau

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS IŠTIRINEJA
AKINIUS PRITAIKINA

Ofise randasi kiti pataisymo 
metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka. 

VALANDOS:*
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.
137 N. MARION STREET 

Oak Park, Illinois 
(prie kampo Lake St.) 

Telephone: — EUCLID 906
— REZIDENCIJA —

1441 So. 50th Ave., Cicero, III. 
Tel. Cicero 7681

čius, M.I.C.
CICERO, ILL. — Šv. An

tano parap. bal. 5 — 11 d. — 
Kun. A. Ignotas, M.I.C.

MONTREAL, Canada, Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčio
je nuo balandžio 19 d. iki 
balandžio 25 d. — Kun.- V. 
Andriuška, M.I.C.

Juozapo parap. nuo kovo 29 
d. iki balandžio 4 d. — kun 
Jonas Šaulys, MIC.

DETROIT, MICH. — Šv. 
Jurgio parap., baLandžio 18 
iki 25 d. — kun. Antanas 
Sandys, MIC.

--------------- ------- ------——«
DIDELIS lAPAitlIAViMAS MI SL 
MILŽINIŠKO S'AKO M L ZI KA

LIKU V IMSI KI MEN I U
'1

PASINACDOKIT PKOUA DABAR
KOL DAR NElėiPAKDLO'ri.

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, SAXAVHONES, FLUTES 
nu — *35.00, *37.50,
*45.00 ir *16.00. Visi gur&rtuotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI aUITARA., SPA- 
N1SKI MANDU13N AI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
*0.50, *8.60, *12.50 iki *35.00.
STRIUNINIAI BASAI — *80.00, 
*126.00 ir *150.10. BASO U2- 
UENGALAS — *12.00. SMIGIU
LIAI SMUIKOMS. STRIUNI 
AMS BASAMS, VIOLAS IK C 
LO — *1.50, *3 00. *5.00, *10.00 
ir *16.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
uiinėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — *18.50, *23.50, 
*36.00 ir *50.00. PEDALS. Hl- 
BOYS, CYMBOJi, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v^iems 
brass ir ,‘reed" Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH patatsyman.

Atstatymas visų dalių darinei r 
tams, Trlūboms, Saiaphones Ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.izaaiĮio ||3mx»k *10

aous oisaM s.Aiiaj,suTot>

hoeM

LIETUVIAI DAKTARAI

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų dr-jos 22 skyrius pa
sveikino savo kleboną kun 

pavydžiu. Tarp mėlynų I Juoza Martį su vardinžmis 
žvaigždžių spindėjo ir viena ne žodžiu darbu
auksinė. Iš 108 pašauktų į1 . ..r ‘ damos visus altorius ran-
karą, vienas, būtent Vincas kų darbouždangalais (lacea). 
Kalinauskas jau yra žuvęs. Laj VieSpata duoda jam '.j. 
Lai Viešpats suteikia jam ,aukti d tokj b j 5? 
amžiną atilsį. Mišios šv. tą 1
valandą buvo Laikomos už jo 
sielą.

Po iškilmių bažnyčioj, vi
si dalyviai suėjo į parapijos 
salę užkandžiui, kur dai y va 
vo ir klebonas, kuris pasakė 
kalbą iškeldamas reikalą mo 
tinoms įsteigti klubą. Pas
kui kalbėjo Mrs. A. Hungel- 
man ir Mrs. F. Pfister (Puo
toj dalyvavo taip pat ugnia 
gesių viršininkas — fire- 
chief — John McCreken). Po 
kalbų vienbalsiai nutarta į- 
steigti Motinų Tarnybos Klu 
bą (Mother's Service Ciub). 
Valdybon išrinkta sekan
čios; pirm. Barbora Yurai
tienė. vice pirm. Prakaitie- 
nė, rašt. Marijona Fedor- 
chak, fin. rašt. Sophie Tho-

švenčių. Linkime jam kuo 
ilgiausių metų.

ARD 22 skyrius

P'i/1 UBtriAL EARNINGS

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

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 YARda 4787 
Namų IeL PROepect 1980

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 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tel. YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais — tik 2-4. 
Šventadieniais — 11-12.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DABARTINfi
DIVIDENTU
RATA 4%
1751 W. 471 h Street

Tel. YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Clucago, ILL
OFISO VALANDOS:

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

DR. G. SERNER
1 LIETUVIS AKIU GYDVTC'3 

25 metų patyrimas
Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lr Akinių Dirbtuve 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutarti,

l-VISION OPTICAL CO.
2!2į |iįWEINE, O.fy

AKIS EGZAMINUOJA —
Registruoti ir Lic

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 8535
VALANDOS; IHi-numI., Tri-čta.l., H.-nktiul. Nuo fu ryto Iki 6 vak. 

Antre.1. Ir RetvIrUuHciilnls Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
fc-štedlcnlal* ir SckmailienlMis Pagal Sutartf

Rešzidenclja REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

- Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 iki «.

6322 SO. WESTEBN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-6721

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pinn., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Sekmadieniaia pa<al auaitarimų.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

•
Priteikiu akinius 

atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.;
«

TELEFONAS: j

Calumet 4591 4
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
MI DIENR. “DRAUGU”

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŪMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
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 LIETUVIU FfNANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec'y. 8288 80. HALSTED ST.

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora aklų visam gy- 
vaDimul. Saugokit* Jaa. leisdami 
Uecsamlnuoti Jas modarnttklauala 
metodą, kuria regėjimo moksle* 

gali sutelkti.
SS ŪKTAI FATVTUMO 

pririnkime akinių, kurie paAallna 
akių

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

oftomki marr ai
1801 So. Ashland Avenne

Kampa* lS-toe 
t GAMAIIAL Oeil. GMoage 

OPIRO VAI.A1TDOMI 
Kaedlea a. m. Iki >:!• p. m.

Trečiad. lr Mtad. »:S0 a. m. 
T;«t» p m.

Ofiso tsl. VTRginia 0036 
Raiideucijos IeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

^•L YARda 5021.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vsL: nuo 1-3; duo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

Tel OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti Šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
lą* Laobre).

TtL OANal 0257
Res. tel: PROspeet 6059

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

Resideneija: 6600 So. Artesian Are.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

• 6 iki 9 vai. vakare.

P VYTINKITE “DRAUGI
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Antradienis, kovo 30, 1943 RAS*i1IS DRAUGAS n

Kunigas Antanas Milukas
NETEKOME GARBINGO LIETUVIO KUNIGO, DI
DINGO TfiVYNAINIO, DARBINGO KULTURININ 
KO IR ĮŽYMAUS SPAUDOS APAŠTALO.

r
1871-1943 jis su kitais klierikais

slaptai dirbo už lietuvybę ir 
Skaudi žinia sukrėtė vi-j paairodė turįs organizacinių 

są musų lietuvių išeiviją ir gabumų viename seiniškių
visą lietuvių tautą, Išgirdus, 
kad šių metų kovo 19 dieną

klierikų susirinkime, įvyku
siame sausio 30 dieną, 1890

pasimirė žilasis baltagalvis metais .jg tur5jo paskaitą i 
senelis kunigas Antanas Mi- akelbž „„„ 8va.

^.kas, "tumiškos energijos jonių programą tokiaia reik. 
ir daukantiško darbštumo Smingais žodžiais: "Noriu

ir

lietuvis”, pašventęs su vir
šum pusę amžiaus Dievo

būti tikru kunigu, prisidėti 
kunigaujant prie pagerinimo

garbei, Tėvynės ir Tautos; Lietuv0B dvasiško ir medžia 
gerovei. Savo gyvenime, jislgi6ko bSvjo iškariauti lie. 
buvo nuolankus ir tylusis tuviam3 ant ir
darbininkas Kristaus vyny- is šyti laim5a mirtie3, 

y ne ir tėvynainiškame kultu- u- man0 giekJg
riniame darbe. Jis niekada mokglas triūsag uj

; nesigyrė savo darbų nuopel.' man0 mediumas..
nais, tarsi saviškiems pri-;
mindamas: "Kas giriasi, te-l Jis SeinU kunigų semina- 
gul giriasi Viešpatyje. Nes' rU°je mokėsi apie du me
ne kas pats save užtaria, tus, ir daug rūpinosi ir daug 
tas yra pripažįstamas, bet veikė savo tautiečių naudai 

4 tas, kurį Dievas giria”. (II ir gerovei. Jis su kitais klie- 
Kor. X, 17 — 18).

Kai jo netekome, šiandien 
visa lietuvių tauta pripažįs
ta ir Dievas giria visiems 
plačiai žinomą ir garbin
gais darbais atsižymėjusį 
gerb. kunigo Antano Miluko 
asmenį. Jis buvo ne tik vie- 

Tias iš pirmųjų lietuvių ku-l* 
nigų ir laikraštininkų Ame
rikoje, bet taip pat vienas 
iš pirmųjų kovotojų už lietu
vių kalbą ir laisvę Lietuvo
je spaudos uždraudimo me
tu, ir vienas iš uoliausių tė
vynainių darbuotojų Lietu

vos Laisvės išrūpinimo ir 
laimėjimo momente. Todėl, 
įdomu žvelgti į darbingo ir 
garbingo jo gyvenimo pas
kirtį, ir sudidomėkime nuo
pelningais jo nuveikimai8 
lietuvių tautos naudai ir sa
vo tautiečių gerovei. ‘ 

jpiOGRAFINIAI BRUOŽAI
Kunigas Antanas Milukas 

gimė šeštokuose savo glo- 
. bėjo dieną, būtent, birželio 

13, 1871 metais. Jo tėvai 
dzūkai buvo dievobaimingi 
ir atsidavusieji savo sūne
liui duoti mokslo. Jis pradi
nį mokslą gavo Rudaminos 
pradžios mokykloje, paskui 

-A>.iokėsi Marijampolės gimna 
zijoje. 1889 metais įstojo į 
Seinų kunigų seminariją

rikais organizavo slaptas 
kuopeles, kad mokytis lietu
vių kalbos ir istorijos; kad 
susipažinti su lietuvių dai
nomis, pasakomis, legendo
mis, senovės liekanomis; 
kad aprašyti lietuvių dory-

kius, drabužį; kad studijuo
ti filologiją, astronomiją, 
chemiją, patologiją, higije- 
ną, ir tt.

Be to, jis seminarijoje įs
teigė rankraštinį laikraštėlį 
“Knapt”, kuris vėliau gavo 
“Vilties” vardą. Žymėtina, 
kad vienas iš žymiausių to 
laikraštėlio bendradarbių 
buvo J. E. vyskupas Petras- 
Pranciškus Būčys, dabarti
nis TT. Marijonų kongrega
cijos Generolas ir Olimpijos 
vyskupas. Jauno klieriko 
Antano Miluko uolumas bu
vęs nepalaužiamas, energija 
—dinamiška, darbuotės da

viniai be galo. nuopelningi 
šviesiai lietuvių tautos atei
čiai. Tačiau, 1891 metais, jo 
ir jo kolegų tėvynainiška 
darbuotė tėvynės naudai at
kreipė caro žandarų dėmesį, 
ir dėl to jis ir klierikas J. 
Sutkaitis tapo pašalinti iš 
seminarijos, kad tuo. anot 
prof. E. Volterio, apsaugotų 
tą mokslo įstaigą nuo rusų
valdžios bausmių.

Kun. A. Tamoliūnas 
(Bus daugiau)

Linksmumas žmoguje, kaip 
ir pavasaris: atskleidžia
gražiausius žiedus.

Saldieji žodžiai 
bes, papročius, žaidimus, šo- virsta karčiausiais.

dažnai

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

SI Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose 1
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CLASSIFIED ADS
“DRAUGO’’ 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA1*TKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Klreet 
Tel. RANdolph .4.8-848.

HEI.P WANTED — VYRAI

LANGŲ PLOVfiJAS 
Rpikalingaa. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Timekeeper's ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

MACHINISTAI — pirmos klesos 
reikalingi prie pertaisymo darbų 
I^Lthes, Mllllng mašinų ir Turrel 
lathes. Dienomis darbai.

MII) CITY ENGINEERING CO. 
715 W, Įj>ke St.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAIj caiu.oading corp. 
Door 5, House 3.

13TH A CLARK STS.

ORLAIVIŲ
IŠDIRBSIĄS

REIKALAUJA
(10) primos klesos all-ąround 

machinistų.
Turi būti pilni piliečiai. 

Dieną ir naktimis fiiftai. 
Atsišaukite į 

5301 W. 65TH ST. 
Valandos nuo 8 ryto iki 5 popiet 

tiktai šiokiomis dienomis.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite j Housekeeper’s ofisą.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
REIKALINGOS — MERGINOS ar 
MOTERYS Pagelblninkės prie fur- 
nišiuotų apartnientų. Kambarys ir 
valgis duodama. Mokestis nuo $40 
Iki $30 j mėnesį. Vedusios gali ant 
vietos apsigyventi su vyru. Rašykite 
ar atsišaukite sekančiu adresu-

45041 S. EMERALD AVE.

MERGINOS ir MOTERYS prie len
gvų dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tam 
aukšte. '

2330 W; CERMAK RD.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS
17 IKI 45

BUSINESS SERVICE

Detroit, Mich., šv. Anta
no parap. (Didž. Savaitės a- 
peigoms) T. J. Kidykas, S.J

So. Windsor, Conn., sv. 
Pranciškaus parap. geg. 2 — 
11 d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Wanamie, Pa., šv. Marijos 
parap. geg. 2 — 11 d. T. Pr. 
Aukštikalnis, S.J.

Lawrence, Mass., šv. Pran 
c iš kaus parap. geg. 9 — 23 
d., T. J. Kidykas, S.J.

Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio parap. geg. 22 — 25 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

VYRAI
Virš 40 metų senumo, drafto pa- 
liuosuotl, reikalingi prie abelnų dir
btuvės darbų ir TRITCK PAGELBI- 
NINKAI. Patyrimas bereikalinga. 
Gera mokestis. Pastovūs darhai. Tvai
kas ir pusė mokama už viršlaikį.

HAYES UNITED BEVERAGE 
COMPANY

________a 734 W. Grand Ave.________

W arehousement
Būlk Sandelyje

6 dienos į savaitę, 6 2/3 valandos 
j dieną. Atsišaukite į vieną iš se
kančių vietų:

1345 CORTLAND ST., CHICAGO 
115TH * GREEN STS.. CHICAGO 

MARBI.F A- FISHER STS. 
HAMMOND, INI).

Standard Oil Co.
(INDIANA)

Reikalingos prie pakavimo ir vy
niosimo darbų. Gera mokestis. 5 i 

dienų 40 valandos savaitėje. 
ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI

NATIONAL TEA CO. 
Warehouse Employment Office

1000 N. CROSBY ST.

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų speeialybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FIIING WORKS. 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

IVRITE
HIM.

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOLDERIAI ir CORE MAKERS. 
prie plieno ir aukščiausia mo
kestis. Room 1343,

FIRST NATIONAL BANK BLDG. 
38 S. Dearborn, Pilone CENtral 0621

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th Ir Clark Sta

DARBININKAI
Piet-vakarinėje dalyje miesto. Gera 
pradinė mokestis.

Matykit M r. Kelleher.
BODIE HOOVF.R PETROLEUM CO. 

3900 W. 38th St.

S5.00 Į DIENA
VAIKINAMS 17 metų amžiaus ir 
suaugusiems vyrams, drafto paliuo- 
suotiems prie darbų karpetų valymo 
dirbtuvėje. 8TEwart 9867.

C. A. BOUSHELLE & SON.
218 E. 71st St.

REMKITE “DRAUGI’

Merginos ir Moterys
PATYRIMAS NEREIKALINGA

Reikalingos prie patogių ir švarių 
darbų popieros novelties išdirbi- 
me maloniose aplinkybėse.

PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

Viršlaikis po 40 valandų ir Įeigą 
galima padidinti dirbant piece 
work.

Phone DEI .atvarė 1872 

240 E. ONTARIO

Visos žmogaus jėgos įgi- 
jamos kova su savim.

(Fichte)
Piktadarystė skaistėja be

dievio akyse. (Mahomedas).

Žmonės nužiūrėję priešta 
ringais dalykus, kurie turi 
būt suvienyti, tapo priešin
gi vieni kitiems. (Heilo).

4Įrfi| * 

TODAY

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis.

POPIEROS BAKSŲ 
Merginos, kurios turi kiek tai pa
tyrimo prie -darbų set-up baksų dir
btuvėje reikalingos. Gera pradinė 
mokestis, bonai Ir atostogos apmo
kamos.

PHARMACY PAPER BOX CO. 
3401 W. Di Vision. Ist Floor

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
juoti raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c j valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

WAKEM * McLAUGHLIN, INC. 
225 E. Illinois St.

MERGINOS reikalingos prie leng
vų dirbtuves <jarbų. Darbas dienos 
laiku. Patyrmas nereikalinga. lai
kas ir pusė už vršlaikj.

K ROLL BROS. CO.
184)1 S. Michigan

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis ir naktimis shlf
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Pulaskl -Rd.

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės darbai. 45 valandos savai
tėje. $80.00 j mėnesį. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT HALL 
710 Lake Sliore Dr.

Tėvų Jėzuitu misijos
Bayonne, N. J., Šv. Myko

lo parap. kovo 10 — 19 d. 
T. Pranas Aukštikalnis, S.J.

Waterhury, Conn., šv. Juo 
zapo parap. kovo 10 — ba
landžio 4 d., T. Jonas Kidy
kas, S.J.

New Haven, Conn., Sv. Ka 
zimiero parap. kovo 14 — 
21 d., T. Antanas Mešlis, S.J

Hazelton, Pa., Šv. Petro 
ir Povilo parap. kovo 21 — 
bal. 4 d., T. Pr. Aukštikal
nis, S.J.

Chester, Pa., Aušros Var
tų parap., kovo 28 — bal. 4 
d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Nevv Philadelphia, ra., Sal 
džiausios Jėzaus širdies pa- 
rap. bal. 5 — 18 d., T. J. Ki
dykas, S.J.

Į- Nashua, N. H., šv. Kazi
miero parap., bal. 8 — 18 d., 
T. Antanas Mešlis, S.J.

Athol, Mass., Šv. Pranciš
kaus parap. bal. 11 — 18 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

URŠULE BUNZIENE 
(po tėvais Kasparavičiūtė)

Gyveno: 1374 W. Fulier St. 
Mirė kovo 28 d., 1943 m.,

10115 vai. vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. 
Vilniaus apskričio.

Kilo 15

Amorikoje išgyveno 37 met. (

Paliko dideliame nuliūdime:
4 dukteris Prane'šką Moxley 
ir žentą Mykolą, Ona Gregonis 
ir žentą Juozapą, Eleną Sene- 
rlus ir žentą Otto, Vioiet Wll- 
son ir žentą Ernest; sūnų Ka
zimierą ir marčią Sally Bun- 
za; 13 anūkų: brolio dukterį 
Domicėlę Žitkus ir dane- kitų 
giminių, draugų ir paž,štamų.

Kūnas pašarvotas Antino M. 
Phillips koplyčioj, 3307 So. Li
tuanica Avenue. Laidotuvės J- 
vyks penktadienį, balandžio 2 
d., 1943 m. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta i Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta Į Švento Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaull šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:— Dukterys. Sūnus, 
lentai, Marti, Anūkai, Brolio 
Duktė ir Giminės.

T-atdotuvIų direktorius: Ant. 
M, Phillips, tel. YARds 4908.

NUŠAUTA

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 val-i£į

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris pataraaąjrf.
Į PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571

NULIŪDIMO VALANDOJE P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREEI

Telephone YARDS 1419

Mrs. T. K. Simona, Tulsa, 
Okla., parodinių arklių sa
vininkė, buvo nušauta su re
volveriu viešbutyje. Ją nu
šovė Mrs. E. B. Havard, Ft. 
Worth, Tex.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

I. J. ZOLP
1046 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4405-47 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

ii atotiea WGES (1390), au Povilu šaltimieru.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phone. YARDS 1188-89

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth 8T. 
2814 WEST 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2518

10621 80. MICHIGAN AVE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4906

I
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

• Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paito ženklų.

KUMRedakcija to sau teisę taisyti ir trum visus prlsiųstrija pašihdfci
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, raiomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

sumetimais talkininkauja su šiais Lietuvos nepriklau
somybės duobkasiais, elgiasi negarbingai ir tuo pačiu 
padeda jiems dirbti lietuvių tautos žudymo darbą. Pa
žymėtina ir tai, kad lietuviškuose dienraščiuose šalia 
demokratų kandidato skelbimo praėjusį šeštadienį bu
vo įdėta ir kongresmano Martin Gorskio kongrese pa
sakyta kalba ir jo dėka atspausdinta “Congressional 
Record” čiįagiečių lietuvių rezoliucija. Bet to rašto 
bolševikų V-nyje nematėme. Jie įdėjo skelbimą, nes 
‘‘kapitalistiškų” dolerių už jį gavo, tačiau nedėjo kongr. 
Gorsio kalbos ir čikagiečių rezoliucijos, nes, mat, ir 
kalba ir rezoliucija reikalaujama atstatyti laisvą ir ne
priklausomą Lietuvos valstybę.

Jei kuri organizacija, laikraštis ar paskiras asmuo 
nesolidarizuoja su lietuvių tautos grieątu, neatmaino
mu nusistatymu išsilaisvinti iš okupuotų nagų ir vėl 
susikurti laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, tas yra 
mūsų tautos priešas ir su tokiu sąmoningam lietuviui 
nepakeliui. Neužmirškime, kad tikrų lietuvių ir lietu
viškai kalbančiųjų bolševikų keliai skiriasi: pirmieji 
rūpinasi savo tautą iš mirties nasrų ištraukti, antrieji 
ją į prapultu stumia.

f «■■■> . . .—» ••• •

iumuai
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Baili jos valstybių federacija •
Prieš dabartinį karą trijų Pabaltės valstybių — Lie

tuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimas jau buvų 
pasidaręs labai artimas ir net nuoširdus. Šipa trys, tie
sa, negausingos, bet pažangios tautos jau buvo pake
lyje į Pabaltės sąjungą. Tačiau karas tai sutrukdė.

Toji sąjungos idėja, matyti, ir dabar tebėra gyva. 
Štai, praėjusį sekmadienį pasirodė spaudoje žinia, kad 
Latvijos pasiuntinybės Vašingtone spaudos biuras iš
leido bręšiūrą, kurioj kelia mintį po karp įsteigti Bal
tijos tautų federaciją. Šios brošiūros, autorius yra dr. 
Alfred Bilmanis, Latvijos ministras Jungtinėms Val
stybėms.

ši brošiūra pasirodė kaip tik laiku. Ir Vašingtone ir 
Londone HaUg' kalbama apie Europos pokarinę san
tvarką, Tuo tikslu ir augių užsienių sekretorius p. Eden 
Vašingtone lankosi. Tuo tikslu ir anglų premieras Chjųr- 
chill užpraeitą sekmadienį kalbėjo ir, tarp kitko, tautų 
grupavimosi į federacijos idėją stipriai parėmę.

Kad Baltijos valstybių federacijos idėja yra populia
rus dalykas, sprendžiame ir iš to, kad prieš apie me
tus Liet. Kultūrinio Instituto direktoriaus prof. Kazio 
Pakšto parašytą ir išleistą knygą apie Bftltoscandijos 
konfederaciją tuoj išpirko. Vadinas, šią mintį pirmas 
iškėlė Liet. Kat. Federacijos užlaikomas Liet. Kult. Ins
titutas. Tiesa, mūsų instituto knygelėj kalbėta plačiau 
— apie Baltijos ir Skandinavijos konfedęrąciją, tačiau 
pirmiausiai buvo išdėstyta Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos federacijos reikalas. w

Latvių ministro leidinys, lietuvių iškeltą idėją pare
mia. Ir tai yra labai gerai.

Kai gausime dr. Bilmanio brošiūrą, apie ją parašy
sime.

Su Lietuvos duobkasiais noms uvakofeR
Chicagos bolševikų dienraštis praėjusį sekmadienį į- 

dėjo demokratų partijos kandidato į mayorus apmoka
mą skelbimą. Toks pat sk^lbiraaą buvo įdėtas ir į lie
tuvių dienraščius — “Draugą” ir “Naujienas”.

Lietuviškieji bolševikai vis tik daro “pažangą”. Se
niau jie ir už pinigus nedėdavo “kapitalistiškųjų”, bur
žujiškųjų” demokratų ar respublikonų partijų kandi
datų skelbimą. Dabar jau deda, nes “kapitalistų” pini
gėliai jiems pasidarė labai mieli.

Reikia pasakyti, kad pądarė “pažaųgą” ir kai kurie 
demokratų partijos veikėjai, jei mato reikalą savo cen
tais paremti komunistų spaudą, kurios tikslas yra su
ardyti Amerikos deiųoferatinę santvarką. Bet čia bus 
patarpininkavę mūsų tautiečiai politikieriai, kurie ne iš 
šio nei iš to paskutiniais laikais pradėjo ieškoti ben
dradarbiavimo su Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
duobkasiais lietuviais bolševikais, šia savo talka su 
bolševikais demokratų kandidatams nepadeda, bet tik
rai meškiškai pasitarnauja.

Reikia neužmiršti, kad visi taurūs lietuyiaj trokšta 
Amerikai pergalės ir Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės. Bolševikai ir jų spauda iš kailio neriasi, kad 
palaidoti Lietuvos išlaisvinimo idėją Jię rankas trynė 
iš džiaugsmo, kai Lietuva buvo okupuota ir dabar jie 
nori, kad, išsilaisvinus iš nacių jungo, Lietuva pątęktų 
rusų vergijon. Lietuvos žmonės, kaip ir visi taurūs A- 
merikos lietuviai, nenori, kad Lietuvą būtų sujungta 
su kita valptybe. Jię priešinasi ir vofcję$ių, ir riWl) ir 
lenkų okupacijoms. Jie nori laisvos, demokratiškos ir 

nepriklausomos Lįętuvos.
Kadangi lietuviškieji bolševikai yra kitokio nusista

tymo — su jais tauriems lietuviams nepakeliui. Kas bęt 
kokiu būdu, tiesioginiu ar netiesioginiu, siekiant savo 
asmenišką politiškų ambiciją realizavimo ar kitokiais

Edenas aiškinasi
* !

Anthony Eden, angių užsienių sekretorius, kalbėda
mas Annapolis praėjusį penktadienį, pabrėžė, kad Di
džioji Britanija neturi padariusi slaptos sutarties nė 
su viena valstybe. Mat, buvo primetimų arba gandų, 
kad tarp Rusijos ir Anglijos veikia slaptas susįtarimas- 
sienų klausimu. Ypač gana daug buvo rašyta apie tai, 
kad anglai sutikę pavesti Rusijai Baltijos valstybes. 
Paneigimas slaptų sutarčių, tuo pačiu yra pasisakymas 
kad anglai tokio žygio sąryšy su Baltijos tautų atei
timi nėra padarę.

Kalbėdamas kitais klausimais, p. Edenas pasakė pa
žymėtiną dalyką, kad Amerika ir Britanija yra susi
rūpinusios Burmoa Kelių. (Bsirma Road), ne kaipo vieš
keliu į imperializmą, bet kaipo alėja j laisvę. Be to, jis 
pastebėjo ir tai, kad “mes negalime turėti gerovę vie
name krašte, o skurdą kitame, taiką viename konti
nente, o karą kitame”.
• '

Pirmas Lietuvis redaktorius U. S. armijoj
“Amerika”, įdėjusi žinią apie “St. ž.” redaktoriaus 

A. Vaičiulaičio išėjimą į U. S. armiją, pridėjo pastabą, 
kad tai bus pirmas lietuvių laikraščio redaktorius, įsto
jęs į Dėdės Siamo kariuomenę.

Bolševikų laikraščiai “L-vė” ir “V-nis” šoko užgin
čyti ,kad tai netiesa. U. S. armijoj jau tarnaują Oma
nas ir Juozas Sakalas.

Bet ir mes tvirtiname, kad A. Vaičiulaitis yra pirmas 
. lietuvis redaktorius Amerikos ginkluotose jėgose.

'Mat, tarp Vaičiulaičio, Ormano ir Sakalo yra toks 
skirtumas: pirmasis yra lietuvis patrijotas, redagavęs 
lietuvišką Laikraštį pilna ta žodžio prasme, kuomet Or- 
manas ir Sakalas yra rusiški komunistai, dirbą prieš 
Lietuvą ir lietuvius ir bendradarbiavę ne lietuviškai, 
bet bolševikiškai spaudai.

Dėl "antrojo fronto”
Bolševikai ir bolše vikuojanti vis dar mėgina minių 

kurstymu “priversti” Anglijos ir Amerikos karo vado
vybę ir ekspertus, atidaryti “antrąjį frontą’ ’ Europoje.

To “antrojo fronto” Europoje siekiantiems patarti
na paagituotįi, kad Sovietų Rusija atidarytų antrąjį fron
tą Azijoje prieš Japoniją.

i Amerikos ir Anglijos parama Rusijai yra milžiniška. 
Kada, kur ir kiek frontų atidaryti prieš nacius ir fa
šistus Europoje, palikime tą klausimą spręsti karo 

dalykų žinovams.

(_______
Komunistu dviveidiškumas

SPAUDOS APŽVALGA

Ak

Chicagos valdžios parei
gūnų rinkimai įvyks lygiai 
už savaitės.

Šiuos rinkimus turėkime 
galvoje.

Tuo mes norime pasakyti, 
kad tą dieną visi piliečiai 
turime eiti balsuoti.

Kodėl — sąmoningam pi
liečiui to aiškinti nereikia.

Demokratinėje santvarko
je piliečiui balsuoti yra vie
na svarbiausių pilietinių pa
reigų.
- •

Jei lpi.rs pilietis skundžia
si, kad išrinktieji valdžios 
pareigūnai netikę, savo pa
reigų neatlieka ir rinkimų 
dieną jis neina balsuoti, sa 
vo pilietinės valios pareikš- 
»ti, jis neturi teisės skųstis.

Piliečiai, norėdami tokios 
valdžios, kuri jų nusimany
mu būtų geriausia ir tinka
miausia, sėdėdami namie rin 
kimų dieną, t. y. nebalsuo
dami, savo norų, nors jie 
bus ir gražiausi, negalės re
alizuoti.

•
Lietuviams piliečiams y- 

pač yra svarbu šio “didžiau
sio lietuvių miesto pasauly
je” politiškojo gyvenimo vei 
kime aktyviai dalyvauti.

Būdami veiklūs, pildyda
mi savo pilietines pareigas 
sulyg savo nusimanymo ge
riausiai ir balsuodami, me3 
ne tik pasirodome sąmonin
gais piliečiais, prisidedan
čiais prie demokratinės sąn- 
tvarkos palaikymo ir stip
rinimo, bet pasitarnaujame 
ir savo tėvų krašto — Lie
tuvos reikalams.

•
Šiuo kartu, tiesa, partijų 

kandidatų sąrašuose į mies
to valdžios pareigūnus netu
rime lietuvio kandidato. Bet 
tai dar nereiškia, kad me3 
neturime eiti balsuoti.

Juo gausingiau balsuosi,- 
me, juo aktyviau politikoj 
darbuosimės, juo lengviau 
bus kitų rinkimų proga sa
vo tautiečius kandidatais iš
statyti ir šiaip jau didesnį 
pripažiniųią lietuviams lai
mėti.

Pas daktarą Markutį aną 
dien atėjo viena moteris.

— Daktare, gelbėk. Aš 
jaučiuos labai silpna. Ką aš 
turiu daryti?

— Geriausiai pasilsėti, 
atsakė jai daktaras. • •

— Aš tąi žinau, bet pra
šau pažiūrėti į mano liežuvį 
jisai labai yrą išbaįęs. Tik* 
rai reikia kokių medicinų,
— vis dūsavo iųoteris.

— Reikią, ir liežuviui duo

ti pasilsėti, — P9&ū^jSs V' 
gerklę pareiškė daktaras,

Po svieto pasidairius z “kVBil“
Lietuviški balšavikai per — Nemanyk, kad Eteukly- 

savo gazietas taip juokias no balšavikų gazieta tąfi* 
iš Amerikos. Sako: milionus skaitytojų...

— Ištikrųjų, laisvė yra 
brangi...

— Taip brangi, kad turi 
būt net racijonuojama.

Balšavikai bet gi nesijuo
kia iš Rusijoj Stalino ro
jaus, kuriame dar prieš na- 
ziams užpuoliant daug kas 
buvo racijonuojama ir nebu
vo galima gauti be kertelių.

Velnias, nežiūrint kaip rė
dytųsi, vis tik negali savo 
ragų paslėpti. Taip ir bal
šavikai. Nežiūrint, kaip jie 
šūkauja už Ameriką, tačiau 
niekaip negali paslėpti pa
ruošto jai kūjo ir piautuvo. ---------------

--------------- Maršalas Staliną#, kaip
Užėjęs į vieną taverną prąneša balšavikų gazįętos, 

Juozas Baigalis randa prie pasiuntęs Cantęrbury (An- 
baro savo kaimyną Vincą glijos.) arkivyskupui “Ępkor 
Turėklį. npje spąsibo” (.nuoląnkų

— Bill, suprais man dą- ^iū) Pą&veikinnųą rąJJ^ 
rai. Juk, girdėjau, tu įsira- dcąipsipfi 'kruopą > Laetuvi^ęi 
šęį. į bįąivijninkų sosaidę? O balšavikai (įėl. tę ja;12 " 

dabar, štai, saliune...

— Na, na, koks ten įsira
šymas... Įsirašiau tiktai 
tiek, kad žmona nekliudytų 
man iš namų išeiti...

— Milionai žmonių pagei
dauja, kad būtų atidarytas 
antras frontas...

— Iš kur tu tai išlaužei?
— Skaičiau Bruklyno lie

tuviškų balšavikų gazietoj...

—1' ■■

kaip getežėle Į
Stalino dekojjjįaį, ąvęi

kinimai, yrą lygų# jf?. pada
rytoms sutartims, kW©W 
daugelis jau visąi upbętiki.

.................... >
GEBI

Nepasitikėk savim — mie
godamas.

Medų laižydamas — W 
pavalgyst

J?

-—s

■ ■ 'J-f

“Amerika” rašo:
“George Sokolsky, įžymus žurnalistas, kovo 21 d. 

debatavo su komunistų vadu Brovvderiu apie komu
nizmo pavojų. Ginčų klausėsi apie 5,000 asmenų.

“Sokolsky nurodė, kad Amerikos komunistams pir
moj vietoj rūpi ne J. A. V., bet Sovietai: “Kai Rusija 
užpuolė Suomiją, Amerikos komunistai rėmė Sovietų 
Rusiją.. Kai Stalinas ir Hitleris buvo taikoje, kai 
Anglija viena, bę sąjungininkų, pakėlė didžiausius 
(nacių) smūgius, Amerikos komunistai priešinosi ta
da jų vadintam imperialistiniam karui, nes jam prie
šinosi Sovietų Rusija, — sakė Sokolsky.

“Ne, komunistų, dviveidiškumo ir vartaliojimoai 
niekas neužmiršo ir neužmirš!”

(Iš “Draugo” 1918 metų 

kovo 30 d.)
Amerikiečiai prisirengę-.. 

Iš militarinių šaltinių Va
šingtone sužinoma, kad virš 
100,000 amerikiečių karių y- 
ra pasirengę užimti vietą 
mūšių linijose Prancūzijoje.

•

Įvedama “Ray Light”.......
Prezidentas VVilsonas savo 
parašu patvirtino dienos 
šviesos taupymo — Day- 
light saving bilių, kurį kon
gresas priėmė.

MES PERDIRBAMI W SEM 

SIU KAit NAUJA IK mnNMMtti 
KAINA CHJCMIK

“IA MjDSŲ DIRBUCUVftS HIESIAį J^MR”

VISAS DARBAS 
IR MATKRIOLAS 

PIENAI
gvarantuojamas

Neišmeskite savo seny išdavėtu, 
dų, bet paveskite mums juos 
ti mūsų pilnai įrengtoje 

pbome naųjųj 1Pirmiau dirbome
dabar iš priežasties karo mea. 

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų,, 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli, F 
šoklų spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNHURKfc
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIRAITIS — SĄVINJNKAS 

4140 ARCHER AV®. TEL.: LAFAYRTOE. 3W&
v

I



Antradienis, kovo 30, 1043 DIENRAŠTIS DRAUGa^

CHICAGOJE
Iš sodaliečių 
darbuotės i

Brighton Park. — Gandai 
eina — sodalietės ruošiasi 
prie didelio perstatymo! Sa
ko, bus j įvairus ir pilnas juo 
kų. Tik tiek žinome, kad per
statymas yra užvardintas 
“The Show Boat Minstrels’’ 
ir kad bus rudens metu. So
daliečių dainos ir dramos 
grupės išpildys programos 
dalį. Vėliau daugiau išgir
sim apie tai.

IR APYLINKĖSE
j A. a. kun. A. Miluko 
mirties paminėjimas 
ir spaudos diena

r

Brighton Park. — Prieš 
suvirš savaitę laiko mūsų 
visuomenę pasiekė žinia, kad 
mirė ilgametis spaudos ve
teranas a. a. kun. A. Milu
kas. Jis huvo toji darbo bi
tė, bavo vienas iš nedauge
lio, kurie arė, pureno sveti
mų numintus, apleistus mū
sų tautos dirvonus ir skynė 
kelią į skaistesnę ateitį, ; 
laisvę mūsų tautai. Velionies 
darbai pasiliks atmintini ir 
mūsų išeivijai čia Ameriko
je.

Didžiojo New Yorko lie
tuviai jau atidavė pagarbą 
jo palaikams. Mes, čikagie
čiai, minėsime jo mirtį sek
madienį, balandžio 4 d., 1:30

Viktorija Pasiskevičius, | va, popiet Nekalt0 Pra3idė- 
dramos grupės vedėja, «oijlm0 Panelės Svč r,lrapijos

Elena Jucius tikrai pavyz 
dingai veda sodaliečių dar
buotę. Jai gražiai padeda E- 
lena Chapas. Tai pilnos e- 
nergijos, gerų sumanymų! 
Jos neduoda darbuotei su
stoti. Vis pirmyh, pirmyn! 
Kad tokių daugiau būtų!

GINKLUOTAS TRAUKINYS

••Draugas” Acme photo

Šis paveikslas gautas iš neutralių šaltinių. Paveikslas 
rodo apginkluotą italų traukinį su lengva priešlėktuvine 
patranka, kuri saugo aliejaus traukinį (kairėje).

IŠ POLITIKOS LAUKO
Chicagos lietuvių visuome- T. Zūris ir Justin Mackie- 

nei pranešame, kad prade- wich, Standard Federal Sav- 
dant trečiadieny, kovo 31 d., ings and Loan Association 
bus girdima per lietuvių ra- pirmininkas.
dio valandas eilė radio kai • j Lietuvių Demokratų Lygos 
bų ryšium su ateinančiais pirmininkas Al G. Kumskis 
Mayoro rinkimais antradie
ny, balandžio 6 d.

Sekantieji kalbėtojai kal
bės už Mayoro Edward J.
Kelly kandidatūrą:

lietuviai balsuotojai nori iš
girsti ape dabartinę Chica
gos miesto padėtį. Turėdami 
tą galvoje jie ir ruošia šią 
eilę radio kalbų, ir kviečia 
visus lietuvius jų pasiklau
syti.

Chicagos Piliečių 
Lietuvių Skyrius. 
(Skelb.)

mis dienonps beveik apsigy
veno knygyne. Mia tote, Vik
tutė ruošia veikalėlių, ku
riuos perstato kiekviename 
susirinkime. To^ęl medžia
gos jai reikia.

Dramos grupė, kurią dai
liai veda Valeria Krauchu- 
nas, buvo pakviesta išpildy
ti programą Nek. Pnasid. P. 
Šv. Moterų draugijos vaka 
re, bai. 4 d., parapijos sa
lėje. Jos taipgi dalyvaus pa
rapijos vakarienėje. Jau se
niai begirdėjome jas dainuo
jant scenoje. Bus malonu 
pąąįkJap^yti. M

salėj. Tą dieną rengiama 
spaudos diena Brighton Par
ke. Tą pačia proga bus pa
gerbta ir a. a. kun. Miluko 
atmintis. Kun. Prunskis nu
švies mums velionies gyve-

d. — iš stoties WGES, 8 tą 
vai. vakare, Teisėjas Jonas 
T. Zūris. Iš stoties WHFC,

C. A. Beacham gerai pa- šį vakarą, 7:30 valandą, pa- 10:15 /vai. vakare: advoka- 
siruošęs toms pasirinktoms rapijos mokyklos kambary- A. A. Slakis, Jonas Juo- 

je. Visų draugijų atstovai
ir visi veikėjai prašomi su
sirinkti. Turime svarbių rei
kalų svarstymui, ypatingai

ves visus programus ii* sto
ties VVHFC.

Lietuviams siū’oma pasi
klausyti viršminėtų progra 
mų ir išgirsti mums pažįsta-

trečiadieny, kovo 31 d. — mU lietuvių nuomones apie 
iš stoties WGES (13»0 kil.) tai, kam lietuviai turi balan- 
8 vai. vakare, per šaltimiero džio 6 d- balsuoti už Mayorą 
valandą, Frank E. VVoidat, Edward J. Kelly, ir jį vėl iš- 
pirmininkas Chicagos Pilie- rinkti dar vienam terminui, 
čių Lietuvių Skyriaus. Lietuvių Skyrius Chicagos J

Ketvirtadieny, bai. 1 d. Piliečių Komiteto žino, kad 

iš stoties WHFC (1450 k.l.),
10:15 vai. vakare, lietuvis 
Assistant Corporation Coun-, 
stj R. A. Vasalle, Frank 

Woidat, V. Stulpinas, Lie- j 
tuvių Demokratų Lygos Į 
sekretęrius.

Penktadieny, balandžio 2

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

Linksma girdėti, kad Fran | 
ces Sinkevvicz sveiksta po 
sunkios operacijos ir kad 
vėl darbuojasi mūsų tarpe.

Irena Pakeltytė praneša, 
kad jos komisija sudarė ir 
išsiuntė keletą ‘scrap books’ 
juokų ir paveikslų į įvai
rias armijos ir laivyno ligo
nines. Tikimės, kad karei
viams jos patiks.

pareigoms laivyno departa
mente, nes jis lankė Chica
go University Pre-inductior 

nimą ir parodys paveikslus Military Course.
iš tų kraštų, kur dabar ka
riauja mūsų kariai. Tą^ip pat 
parodys paveikslus Lietuvo
je nužudytų kunigų bolševi
kų okupacijos laiku. “Lai
vo“ red. kun. Sandys, MIC. 
duos įdomią paskaitą apie 
spaudą. Mokyklos vaikaičiai 
pavaizduos katalikiškus laik 
raščius. “Draugo“ red. na
rys Ig. Sakalas atpasakos jų 
istoriją.

Į šį paminėjimą kviečia
me ne tik brightonparkie- 
čius, bet ir visus Čikagiečius 
naudingai praleisti gavėnios 
sekmadienio popietį. Pradžia 
1:30. Įžanga dykai. Rinklia
vos nebus. Laisvutė

zaitis, Teisėjo Zūrio bailif 
fas, ir William Popeli, 12-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Klūbo pirmininkas.

Per pastarus kelius me j reikale būsimos spaudos die-, balandžio 5-tą

tus C. A. Beacham užėmė'nos, balandžio 4, 
labai svarbias pareigas Chi
cago Water Works departa
mente miesto City Hali ir 
visais atžvilgiais buvo veik
lus savo kolonijoje. Savo a- 
pylinkėje Beacham buvo Ci
vilian Defense Block Cap- 
tain, ir nuolatai nuoširdus 
Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos rėmėjas.

Beacham palieka Žmoną 
Marąuette Parke ir tikrai 
visą kitą eilę nuoširdžių prie 
telių. XXX

PRANEŠIMAS

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKSIMAIS

Eucharistinė komisija ruo 
šiasi prie naujų narių prie 
mimo. Mergaitėms bus duo
damos pamokos per aštuo- 

i nias savaites, kad e.usipažin- 
’ tų su Sodalicija ir jos reikš

me. 'Užbaigus pamokas, nau
jos narės bus gražiomis ce

C. A. Beacham, mar- 
ketparkietis liuos- 
noris laivyne

Gerai žinomas Charles A
Beacham, Chicago W a t e c 
Works oficieris, kovo 31 d. 
išvyksta liuosnoriai į laivy
no stovyklą. Camp Peary, 
McGruder, Va. Charles Bea- 
cham yna veiklus market-

Brighton Park. — Fede 
racijos 19 skyriaus labai 
svarbus susirinkimas įvyks

WHOLESALE

remonijomis priimtos Man- Parkietis ir nuoširdus lietu-
jos dukterų draugijon. 

Viskas šiam kartu. Pama-
vis. J. Valstybių laivyno de
partamente j i s gauna lst

LIQUOR
{STAIGA

Ištektajame 
po ▼!»« 
Ohl<«go.

tyrime ką gandai praneš to-1 Class Petty Officer rangą ir 
llau DAV tarnaus Construction Batta- i

_____________ I lion, kuris geriau yra žino

Radio

REMKITE 
SEKĄ

kllCTIVIŲ 
DRAUGĄ.

M. KANTER, ate. , 
MUTUAL LIQUOB CO.

4707 So. Halsted St.
I: BOtTI.KVARD oei«

DAINUOS ONA 
SKEVERICJTfi

'K

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare, reguliarė j Pe
oples radio programoj tarpe; 
kitų dainininkių dalyvaus Ci
ną Skeveriūtė, kuri savo gra Į 
žiu balsus padainuos žavė 
jančių dainų. “Dėdė“ Vaite
kūnas turi naujų juokų. Be 
to, programa bus pilna viso
kių įvairenybių bei įdomių Į 
dalykų. Malonėkite pasiklau- 
syti. Rap XXX

Nėra tokio melo, kuris ne
būtų turėjęs teisybės savo 
pradžioje.

mas kaipo SeaBee Di Vision

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTKRN AVE.

(Netoli Grand Ave.)
PHONE: SEELEY 6103 . .

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MEKCIIANDISE MART

J
For appointment call — 

REPUBLIC 8051

d. — iš stoties WHFC, 10:15 
Valdyba Į ya| vakare> Teisėjas Jonas

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

p a s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — 4VATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVE. 8142 W. 63RD ST,

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nemimmlilt vny, migCThiMy Riirtrlninky. 4y negalima. atstatyti, 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
mėty patarnavimu. Jūsų Big Men, Little Ben ir kiti budebdkai gali
ma pataisyti.

Apkalnavlmas Veltai be Obligacijos

Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1943 m.
BERGMANS GROVE

Labor Day, Rūgs. (Sept.) 6.
VYTAUTO DARŽE

J

^NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

MARGUTIS
jRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

Vienintėlia ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone i OROvehill 2242

WHFC-I45O kil.

i

GERKIT TIK GEK4 ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria tr aigsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iž importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Gražiausios Pasirinkimas Jaunavedėms

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or
Ambrosia & Nectar

BEERS

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

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

2259 W. Cennak Rd. Tel. Monroe 0808

motėm nuliniai, kailiukai, papuoštai, 
clotli kotai pamldulda nufc-mlntomla kainomln.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h St Yards 2o88

Mrs. K. P. DsluUk Ir Duktė, Sav.
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DIENRAfiTIS DRAUGAS Antradienis, kovo 1943

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

CHORISTAS IR DAINŲ MĖGĖJAS 
DĖDĖS ŠAMO ARMIJOJE

POVILAS JOCIUS, 
Military Police

Povilas Jocius gimė 1920 
m., vasario 10 d., Chieago, 
III. Baigė Aušros Vartų pa
rapijos pradinę mokyklą ir 
2 metus mokės high school.

Military Police Povilas Jo
cius į Dėdės Šamo armiją 
įstojo 1943 m., sausio 13 d. 
Prieš išeidamas į armiją gy
veno prie tėvelių, Stanislo
vo ir Monikos Jocių, 2058 
W. Colter st. Povilas tuti 
brolį Petrą ir tris sesutes — 
Oną, Petronėlę ir Adelę. Vi
sos trys ištekėjusios.

Prieš įstosiant į armiją 
Povilas priklausė prie Auš
ros vartų parap. choro, Sas-

do dr-jos ir prie Liet. Vyčių 
24 kp. (W^st Side).

Povilas Jocius yra malo
naus ir nuoširdaus būdo, pa
sižymi maldingumu, ypač 
Didžiojo šeštadienio naktį 
mėgdavo klūpoti prie išsta
tyto Švenč. Sakramento. 
Povilas pareiškė: “Per aš
tuonis metus budėjau prie 
Viešpaties Grabo, Didžiojo 
šeštadienio naktį. Dabar ne
begalėsiu to padaryti, turiu 
rengtis grumtis su priešu, 
bet nenusimenu, nes Dievas 
yra visur su manim.”

Dabartinis jo adresas: Co. 
H. 29th trg. Bn. H. P. R.T. 
C. — 2780 Fort Riley, Kan-

Padangų apžiūrėjimas
Trečiadienį paskutinė die

na dėl pirmojo apžiūrėjimo 
keleivinių automobilių pa
dangų, kurie turi “A” korte 
lę, taip pat ir dėl motocik
lų padangų.

Paskutinė diena dėl A,B, 
C mėlynų štampų, esančių 
antroje racionavimo knyge-

nausko vyrų choro, Šv. Var-Į Įėję.

NEPAPRASTAS PASIOLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik 
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SIAS PUIKIAS KNYGAS 
Šiuo Laiku Siūlome

NEPAPRASTĄ BARGENĄ IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikų Tikvha I tomas. Dogmatinės Kataliku ti
kybos išdėstymas, tokia eite. kokia stambiau
sios tiesos vra suimtos i Tikiu i Dievą Tėvą.
Parašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais antaisais. Kaina ................$1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išąelhėtoias. šioje kny-
poie toliau išs’šk'nama Kataliku tikėOmo Dagrin- 
dai. Tai vra II-sis tomas Kataliku Tikvbos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ...................................\..............  $3.00

3. Misi ionieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
įdomūs aprašymai. Knvea parašvta labai gyvai - 
ir idomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ......................................................................... $1.50

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ...................... $1.00

5. Sielos Takai Tobulvbėn. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M. I. C. ši knvea vra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir Si teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ......................................................................... $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Būčio. M. I. C. Knvga taip 
idomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankvtų vietų 
žemėlapu. Gražiai {rišta. Tinka dovanoms.
Kaina .............................. ’......................................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ................................................................. 50c

8. Išpažinties Paslaptis. J. Špllmann'as. Vertė B. Kasal-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties * 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina 75c

9. švenč. Jėzaus širdies Intronizacl'a. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius. D. D.. M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie Švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina .. ..................... .. 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS",
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

DIDVYRIŲ SESUO Chicaga sėkmingai 
renka senį blėka

J. C. Dougall,, karo pro
dukcijos boardų viršininkas 
dėl blėkos rinkimo Indiana 
Iowa — Illinois — Wiscon- 
sin regijone, pereitą sekma
dienį, painformavo, jog Chi
caga vasario mėnesį daugiau 
šia surinko blėkinių kenų, 
negu kuris kitas miestas.

Dougall praneša, ‘jog nuo 
vasario 1 dienos iki vasario 
25 dienos buvo surinkta 1,- 
212, 930 svarų kenų ir nuo 
vasario 26 dienos iki kovo 
20 dienos buvo surinkta 1,- 
540,140 svarų. Sausio mėnesį 
iš Chicagos išvežta 917,236 
svarai senos blėkos karo ne^u 
produkcijos reikalams.

Chicaga stovi pirmoje vie

Kiek šiais metais 
Amerikoje bus už
auginta kiaulių

Aleksendro Hamiltono In
stitutas surinko įdomią sta
tistiką apie mėsos gamybą 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Pagal šio Instituto 
pranešimo, pereitais metais 
Amerikoje buvo užauginta 
194.734,000 kiaulių. Iš to 
skaičiaus 91,451,000 kiaulių 
buvo paskersta.

1941 metais buvo 78,606,- 
000 kiaulių paskersta.

Sakoma, kad šiais metais 
Amerikoje būsią užauginta 
14,000,000 kiaulių daugiau, 

pernai. Šiais metais
bus užauginta 208,734,000 

| kiaulių.

mu

i
‘‘Draugraa" Acme photo

Genevieve Sullivan, kurios penki broliai jūrininkai žuvo 
jūrų kovose, įstojo į WAVES. čia mes ją matome Navy 
Recruiting Station, Detroit. Iš dešinės yra Einsign Helen 
Stewart, centre Lt. L. I. Gaylor. Jos penki broliai žuvo, 
kai japonai paskandino U. S. S. Sullivanų šeima yra kata
likiška šeima.

toje blėkos vajuje.

Chicagos apylinkės maitina Rusiją
Laike vasario mėnesio iš 

Illinois, Wisconsin, Indiana, 
Michigan ir Ohio buvo dide
lis kiekis maisto nupirkta. 
Daugiausia tas maistas bu
vo supirktas Rusijai.

Maisto pirkimai vasario 
mėnesį taip atrodo: kiaulie
nos mėsos — 45,699,205 sva
rai; Amerikos sūrio — 4,- 
263,100 svarų; džiovinto pie 
no — 5,290,269 svarai; džio
vintų kiaušinių — 5,486.070 
svarų, tas apima 17,500,000 
tuzinų kiaušinių; ir taukų
— 19,449,616 svarų.

Laike vasario mėnesio 
Great Lakęs regijone buvo 
nupirkta: avienos, ir baro- 
nienos — 3,984,931 svaras; 
jautienos (beef) — 241,500 
svarai; sviesto — 520,300 
svarai; kondensuoto pieno
— 25,000 dėžių; procesuoto 
sūrio — 34,884 svarai; kvie 
čių miltų — 4,400,000 sva
rų! wheat bran — 1,200,000! 
svarų; kornų miltų — 196,-

— 3,000 svarų.
Skaitlinės rodo, jog įvai

raus maisto milijonais sva
rų buvo supirkta Rusijai.

Banditas pareikalavo 
$1,000, o gavo $3,135

Galvėkaris susidūrė 
su automobiliu

Pereitą sekmadienį 
cagoje, North avenue, 
jau į vakarus nuo Calif or- 
nia avė., susidūrė gatvėka
ris su automobiliu, šioje ne
laimėje 4 užmušti ir 8 su
žeisti.

50 keleiviu sužeista
Pereitą šeštadienį Chica

goje vienas traukinys įva
žiavo į kitą traukinį. 50 ke
leivių buvo sužeista.

Prasidėjo misijos
Pereitą sekmadienį 

Šventųjų lietuvių parapijos 
bažnyčioje prasidėjo misi
jos, kurias veda kun. A. Ig
notas, MIC. Misijos tęsis 
per visą savaitę.

Iš ryto šv. mišios esti 
8 vai., o po to pamokslas. 
Vakare pamokslai prasideda 
7:30 v. vak. ‘Draugą’ ir ‘Lai
vą’ platina K. Draugelis.

Visų

Belaisviu sąrašas
- Karo departamentas, 
vo 28 dieną, paskelbė

Ne visi sumokėjo \ 
taksas

Carter Harrison, taksų 
kolektorius Chicagoje, aps
kaičiuoja, jog Chicagoje 
daugiau kaip 100.000 yra as

Forth Worth, Tex. Vyras menų, kurie taksų nesumo- 
pamosikavo su bonka ir Plan 'kėjo,. nors jie turėjo sumo- 
banko darbininkams įteikė kėti.
šį raštelį: “Šis butelis laiko jeį kas nesumokėjo už pir 
nitroglycerin. Aš nepaisau mąjį ketvirtį, tai pasisten- dės, kurie yra japonų nelais

ko-
192

ar gyvensiu ar mirsiu. Duok kite sumokėti
man $1,000. Aš esu despera-, ______
tiškas”.

“Aš neturiu $1,000”, — 
pasakė Mrs. Woodrow At- 
kinson, stovėdama prie lan
gelio.

“Tai duok kiek turi”, — 
pasakė šis vyras.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo 29

Melbourne, Australija.

Motenske pastūmė saują . . ... .x AA cienus ir tris narius įs Aus-pinigų. Banditas tuojau čiu-
po pinigus ir pabėgo.

Kada buvo sučekiuota ka
soje pinigai, truko $3,135,

000 svarų; džiovintų pupų |> ...
— 68,299 maišai, kur kiek-Į IvliTO dllOjlJS

viename maiše buvo po 100 Balandžio 12 dieną bai- 
svarų; laukų sėklų — 591,- giasi ketvirtojo periodo ku- 
115 svarų ir daržovių sėktfy ro aliejaus kuponai.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik rallma. Ir jus savo ap
dėvėta parlor setą nemeskite 
lauk, paduokitę Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j{ kair 
NAUJĄ nvo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirln
kimas visokių 
spalvą apdan, 
falą.

• • • .
2-jų

ŠMOTŲ
Kainos

IR I SPRINGSAI jūsų parlor 
AUKS- I seto yra tokie, kaip ma- 
CIAII I tote- Bet dabar tokių Jau 

I negautumčt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 YVE 8 T ROOSEVELT ROAD

X Kovo 30 <L suėjo 11 me
tų, kaip šv. Ka
zimiero kapuo
se ilsisi a. a. ku
nigas Feliksas 
Kudirka, vienas 
pirmųjų marijo-

Kun. p. Kudirka nų Amerikoje. 
Sudėtinės giedamos šv. Mi
šios už sielą bus laikomos 
TT. Marijonų koplyčioje.

X Pranas Maskolaitis, pla 
čiai Chieago lietuviams ži
nomas scenos mėgėjas, pra
eitą sekmadienį atsigulė We- 
sley Memorial ligoninėj, kur 
jam bus daroma sunki ope
racija. Visą laiką Maskolai- 
čiai gyveno ir veikė North 
Side, o prieš pora metų pa
sistatė namą adresu 7029 S 
Califomia Avė., kur dabai 
gyvena.

X Šv. Mykolo bažnyčioje 
šiandie baigiasi 40 vai. at
laidai. Per visas tris dienas 
žmonės rytais ir vakarais 
skaitlingai lankė bažnyčią, 
ėjo prie Šv. Sakramento. Per 
visas dienas taip pat prie 
bažnyčios buvo platinamas 
“Draugas” ir “Laivas”.

X Amelia Ličkienė, mar- 
ketparkietė, po trijų savai
čių sunkios ligos jau eina 
geryn. Ją rūpestingai pri
žiūri duktė Bronė Pu2aus- 

i kienė, vienintelė moteris mė
Amerikos kareivių pavar-1 &38 krautuvėms pristatymo 

biznyje, 6635 S. Rockwell 
St.vėje. Paskelbta, jog iš Illi

nois valstybės yra 5 vyrai 
japonų nelaisvėje.

Septyni areštuoti
Sgt. Emmett “Red” Orms-

Pereitą šeštadienį lėktuvo by, Cook kauntės policinin- 
katastrofoje žuvo 29 asme-, kag, belankydamas tavernus, 
nys, įskaitant du U. S. ofi- pereitą sekmadienį, arešta

vo septynis asmenis. Penkis
tralijos Women’s Air Force vyrus areštavo už pardavi- 
Auxiliary.

Nesuranda viešbučio
Iš Fort Benning, Ga., per

eitą trečiadienį, atvyko į 
Chicagą atostogų vienas ka
reivis. Jis sustojo N. Clark 
str. viešbutyje ir turėjo pen 
kis šimtus dolerių. $350 pa

mą svaiginamų gėrimų nepil 
namečiams, o du už gembli- 
nimą.

Seni daiktai
Illinois valstybėje iki lie

pos 1 dienos norima surink
ti 1,000,000 tonų visokio lau
žo, kurio esą daug pas ūki- 

dėjo viešbučio kambaryje po ninkus. 
karpetu.

Kareivis pametė viešbutį.
Jis policijos klausia, kaip 
galėtų vėl atrasti viešbutį.
Kareivis atsimena tik tiek, 
kad tame viešbutyje yra ba
ras.

Sulaikyti už
kiaušiniu mėtymą

Trys Lakeview high 
school mokiniai buvo sulai
kyti ir patraukti, pereitą 
pirmadienį, į vaikų teismą 
už žalių kiaušinių mėtymą į 
žmones, kurie ėjo į teatrą, 
1635 Belmont.

Tuos vyrukus, kurie metė 
į žmones žalius kiaušinius, 
atpažino dvi mergaitės.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

Raudoni štampai
Balandžio 4 dieną įsiga

lioja B serijos raudoni stam 
pai. tr

Balandžio 11 dieną C se
rijos raudoni štampai įsiga
lioja. X

Balandžio 18 dieną D. se
rijos raudoni štampai įsiga
li.

Lavinami balandžiai
Camp Crowden stovyklo

je dabar yra lavinama 5,600 
balandžių armijos Žinioms 
nešioti.

įdomus vakaras
Roseiande, Visų šventųjų 

lietuvių parapijos salėje, ba
landžio 13 dieną, Sv. Vardo 
draugija ruošia įdomų vaka
rą.

X Ed. Pilipauskas, tar
naująs kariuomenėj, norėtų 
gauti senų lietuviškų laik
raščių ir jei kas turi nenau
dojamą lietuviškai-anglišką 
žodyną, kurio pagalba nori 
išmokti lietuvių kalbos. Jis 
paeina iš Baltimore, Md. Da
bartinis adresas yra: Pvt 
Ed. Phillips, 605 T. S. S 
Bks. 728, Sioux Falls, So 
Dakota.

X Ona Bukantaitė ir Ele
na Butkus kovo 23 d., išvy
ko atostogoms. į saulėtą Ka
liforniją. Iš čia ketina va
žiuoti į Seattle, Wash. Ona 
Bukantaitė ir Elena Butkus 
yra žymios mūsų jaunos ka? 
tos veikėjos.

X Teisėjas Jonas T. Zūris, 
ilgoką Laiką sirgęs Ir gydę
sis namie, šiomis dienomis 
išvyko į Hot Springs. Sykiu 
išsivežė ir savo tėvą.

X Barbora Bartkienė,
4625 S. Paulina St., sunkiai 
susirgo ir išvežta į šv. Kry 
žiaus ligoninę.

X A. Veberienė, veikli Mo 
terų Sąjpjngos 20 kuopoa 
Brighton Park, narė, serga 
ir gydosi savo name.

X Rudauskai, savininkai 
žinomos Hollywood Inn, kur 
daugelis draugijų laiko su
sirinkimus ir ruošia vaka
rus, salę gražiai išdekoravo 
ir įrengė kitokių pagerinimų.

X Onai Jurkus, 4616 So 
Wood St.. Sv. Kryžiaus ligo
ninėj padaryta operacija.


