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...“and that government of 

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 
from the earth?’

—Abraham Lincoln
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ASIES BAZE SARDINIJOJE SUNAIKINTA
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t Amerikiečiai lakūnai bombomis
•

sunaikino daug laivu ir lėktuvų
Rommelio divizijų dalis įsikasė 
už 24 mailių šiauriuose nuo Gabes
r

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- i mėlio dalis jėgų ryžtasi nu- 
rikoj, bai. 1.—Amerikiečių sisukti prieš britų 8-osios 
lakūnai didžiausiais bombo- armijos grupes, kurios žy- 
nėšiais atakavo ir išgriovė giuoja paskui atsimetančias 
ašies svarbią jūrinę bazę ašies divizijas.
Cagliari, pietinėj Sardini-, Sakoma, už 24 mailių šiau
joj.

Atakose dalyvavo apie 
100 bombonešių. Sunaikinta 
prieplaukos krantinės ir prie 
pLaukoje visa eilė didesnių 
ir mažesnių ašies laivų, ku
rie, regis, ten buvo paruošti 
vaduoti ašies jėgas Tunisi
joje.

Be to, išgriauti ten pat 
trys aerodromai ir sunaikin 
ti ten sustatyti apie 57 lėk
tuvai. Priede 14 ašies lėktu
vų dar ir numušta.

Tas įvyko vakar dieną. 
Ašis ten užatakuota netikė
tai ir negavo progos greitu 

i laiku prisigriebti gintis.
Iš iSinisijos fronto prane

ša, kad fieldmaršalo Rom-

t

rių link nuo Gabes paskiau
sia bėganti ašies kariuome
nė sustojo, užėmė atitinka
mas pozicijas ir įsikasė. Spė 
jama, kad ji ten pasiprie
šins ne vien britams, bet ir 
amerikiečių divizijų grupei, 
kuri nuo EI Guetar į pajūrį 
veržias.

Taip pat pranešta, kad1 
britų 1-oji armija Tunisijos 
šiauriuose pradėjo smarkiau 
veikti prieš ašį.

Čia oficialiai paskelbta, 
kad vakar sąjungininkų la
kūnų kovose su ašies lakū
nais Tunisijos fronte 31 
ašies lėktuvas numušta. Są
jungininkai prarado 12 lėk
tuvų.

Karo sekretorius Stimson sprendžia, 
kad Rommelio jėgos dar stiprios

Jk IVASHINGTON, bai. 1.— 

Karo departamento sekreto
rius Stimson šiandie spau
dos konferencijoje pareiš
kė, kad, regis, fieldmaršalo 
Rommelio armijos žymiau
sioji dalis yra pasprukusi iš 
spąstų Tunisijoje ir dar 
gana stipri. Anot sekreto
riaus, kai ta armijos dalis

A-----------------------------------

šiauriuose susijungs su 
pulk. gen. von Arnim armi
ja, ten ašis • dar ilgą laiką 
pasiliks atspari. Ir jei taip, 
tai tenai reikia laukti dide
lių kovų, kad ašji palaužti.

Karo sekretorius sakė, 
kad Mareth tvirtovių linijo
je Rommelis daug nukentė
jo, dėka britų 8-osios armi
jos vado gen. Montgomery 
šauniai vadovybei.

Sekretorius sakė, kad 
Rommelio nuostolių tikras 
didumas dar nežinomas. Bet 
žinoma, kad ten didelis skai
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Laike paėmimo Mareth linijos Tunisijoje, matome britų 8-tos armijos kareivius žy
giuojant, prisidengiant dūmais. Puolamos svarbios vietos.

U. S. bombonešiai 
atakavo Rotterdamę

U. S. BOMBONEŠIŲ STO
TIS Anglijoje, bai. 1.—Ame
rikiečių bombonešiai (ori
nės tvirtovės) atakavo Schi- 
dam prieplauką greta Rot- 
terdamo.

Lakūnai skrisdami į nu
žymėtą vietą, angliškoje są
siaurio ąpie 20,000 pėdų 
aukštai dausose susidūrė su 
vokiečių lėktuvais, ekrin- 
dančiais Anglijos link.

Po smarkaus susikirtimo 
nacių lėktuvai išsklaidyti ir 
bombonešiai nuskrido į nu
žymėtą atakoms apylinkę. 
Apgriovę prieplauką ir apy
linkes Laimingai sugrįžo.

Šimtai kovinių lėktuvų 
bombonešius lydėjo.

Apie 400 asm. žuvę 
amunicijos sprogime

BERNAS, Šveicarija, bai. 
1.—Berlyno radijas paskel
bė iš Romos žinią, kad pra
eitą sekmadienį Neapolio

Vokietijos kataliką vyskupai denunci- 
juoja nacius dėl ją nemoralumo

BERNAS, Šveicarija, bai. nacių nedorus užsimojimus. 
1. — Koelne ir Padebome 
vyskupijų (Vokietijoje) vys 
kupai gavėnios pcąga išleido 
ganytojiškus laiškus. Pro
testuoja prieš nacius, kurie 
paskutiniais laikais ypač 
susimetė jaunimui piršti 
laisvąją meilę ir bando vyk
dyti privalomąsias santuo
kas, kad tuo būdu padidinti 
gimimus, kas, girdi, reika
linga germanų rasės padau
ginimui. Naciai jau senai 
atvirai šaukia, kad mergys
tė (skaistybė) esanti Liekas 

daugiau, kaip tik “rasės iš
davystė.”

Vyskupai smerkia tuos

Čius italų ir vokiečių žuvo ir (Italija) amunicijos( ventojaį pradėjus 17m. amž.,

tūkstančiai sužeista. Be to, 
tūkstančiai kitų nelaisvėn 
paimta. Daug ašies karo rei 
kmenų ir medžiagos arba su 
naikinta, arba britams teko.

sandėlis susprogo. Pažymė
ta, kad 72 asmenys žuvo ir 
1,179 sužeista.

Ąpie sąjungininkų

Dabar čia iš privačių šal
tinių gauta žinia, kad minė- 

nuog. I tam sprogime apie 400 as-

toiius sekretorius sakė ne-

Ašies propaganda 
tarp musulmonu

ALGIERS, Š. Afrika, bai.
1.—Kaip seniau, taip ir šian 
dien ašis vykdo propagandą 
tarp Afrikos musulmonų 
tikslu juos sukeldinti prieš 
sąjungininkus ir padaryti 
nesmagumų. Tas siekiama 
daugiausia per radiją ir ki
tokiais būdais agentų pa
galba.

Ašis per radiją dedasi turįs žinių, 

didžiausia arabų musulmo- tl , ,
nų geradare ir arabams ža- Britanija gaminsis 
da stačiai aukso kalnus, jei __ • j ■ ■ «
jie d«tuSi »u ašimi ir e«un- namie daugieu maisto

> gininkeme prieSintuai. Ra- LONDONAS, bai. 1.—Bri 

gina arabus kovoti ne tik su tani jos autoritetai nuspren- 
žydaia, bet ir su krikSčioni- Siemet įv,iraus

maisto gaminti eavo krašte,mie.

Stebėtojai suseka, kad tik kadangi dėl laivų trūkumo 
kai kuriose nežymiose vie- neįmanoma iš svetur impor- 
tose ašiai pasiseka mažą tuoti kiek reikiant maisto

.• musulmonų skaičių patrauk produktų. /
ti savo pusėn. Visur kitur Pūdymaują dideli žemės 
tos propagandos visiškai ne plotai Britanijoj šiemet bus 
klausoma. I įdirbti, užsėti ir užsodinti.

menų žuvę ir apie 2,000 ki
tų sunkiai sužeista. Visa 
apylinkė skaudžiai nukentė
jusi. Namai ir įvairiausi pa
statai sugriauti lyg po smar 
kaus žemės drebėjimo. Ke
linta. diena po įvykusio spro 
gimo griuvėsiuose daugiau 
žmonių aukų ieškoma.

BALTIMORE, Md., bai. 1. 
— Olandijos ambasadorius 
J. A. Valstybėms dr. Alex- 
ander Loudon čia kalbėda^ 
mas pareiškė, kad reikia pir 
miau Vokietiją nugalėti ir 
karo kaltininkus nubausti Ir 
tik paskui taiką planuoti.

Vakarinio Kaukazo fronte rusai 
pažangiuoja; nėra didelią kovą

LONDONAS, bai. 1. — 
Šiandie rytą Maskva pas
kelbė, kad vakariniam Kau
kaze rusų kariuomenė paė 
mė svarbų vokiečių apsau
gos punktą ir tuo būdu pa
sistūmė arčiau Novorossiis- 
ko uosto, Juodosios jūrcc 
pakrantėse.

U. S. bombonešiai 
atakuoja japonu 
bazes Pacifike

Vadina nekrikščioniškais žy 
giais, nes jie nenori pripsu- 
žinti tarp žmogaus ir gyvu
lio skirtumo.

Vyskupai vaizdžiai pareiš 
kia, kad kiekvienas asmuo 
turi neginčijamą teisę sulyg 
savo noro gyventi skaisty
bėje ir jokia pasaulinė val
džia negali tos teisės panai
kinti.

Ganytojai įspėja katali
kus, kad jie neklausytų na
cių viliugingų plepalų apie 
laisvąją meilę Ir gyventų pa 
vyzdingai krikščioniškai pil
dydami Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus.

*

Italija šauks karo Britų submarinai 
tarnybon jaunuolius ' nuskandino 6 laivus

BERNAS, Šveicarija, bai. LONDONAS, bai. 1.—Ad-
1.—Italijos vyriausybė i&lei-1 miralitetas paskelbė, kad 

do ir paskelbė naują įstaty- Viduržemio jūroje keturi 
mą, kuriuo krašto visi gy- britU submarinai nuskandi-

kaip vyrai, taip moterys, tu 
ri būti pašaukti karo tarny
bon, jei įvyktų, arbą grėstų 
invazija.

Fašistų partijos sekreto
rius A. Vidussoni atlankė 
Sicilijos salą. Jis grįžęs pa
reiškė, kad Sicilijoje kiek
vienas miestelis ir kiekvie
na didesnė sodyba padaryta 
tvirtovėmis. Visur tik vieni 
įsitvirtinimai.

Italai yna nuomonės, kad 
jei sąjungininkai aukels in- 
vazijąV jie pirmiausia susi
mes prieš Siciliją.

LONDONAS. — Nacių ra 
dijas skelbia, kad per ame
rikiečių lakūnų atakas Rot
terdame ir apylinkėse 160 
asm. užmušta ir apie 400 su
žeista.

no 6 ašies krovinius laivus. 
Laivai iš Sicilijos plaukė 
Tunisijos link.

IVASHINGTON, bai. 1.— 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad U. S. lakūnai 
bombonešiais ir vėl atakavo 
japonus Kiška saloje, Akru 
tians. ši paskutinė atakr 
buvo 29-oji per kovo mėne
sį.

Be to, bombonešiais ata
kuota japonų pozicijos Vila, 
centrinėj Solomons grupėje, 
ir Kahill, Shortiand saloje.

Registruojantis fizinį 
stovi patikrinti

IVASHINGTON, hal. 1.— 
Šen. B. K. Wheeler, dem. iš 
Mont., iškelia sumanymą, 
kad jaunų vyrukų fizinis 
stovis turi būti patikrina
mas jiems įsiregistruojant 
drafto boarduoee. Tad boar- 
dams ljūtų žinoma, kurie re
gistrantų yra tinkami ir ku
rie netinkami karo tarny
bai.

Anot senatoriaus, tada 
boardai žinotų, kuriuos re- 
gistrantus šaukti tarnybon. 
Daug brangaus laiko būtų 
sutaupyta. ,

MADRIDAS. — Gautomis 
nepatvirtintomis žinio m i a, 
ašis koncentruoja daugybę 
įvairiausių laivų tikslu išva- 
duoti iš Tunisijos savo divi
zijas.

Vakariniam Kaukaze vo
kiečiai visas laikas stipriai 
laikosi nedideliam ruože ap
link Novorc^siiską. Rusų 
kariuomenė imasi priemonių 
išmušti vokiečius iš tų po
zicijų ir tuo būdu Kaukazą 
visiškai išlaisvinti. S;inku 
pasakyti, kada rusai savo 
tikslą atsieks. Bet kai daro
ma pažanga, tad yra ir vil
tis veikiau su vokiečiais ap
sidirbti.

Rusų paimtas punktas 
yna Anastaševskaja. Šis 
punktas yra ties keliu, kurs 
per 55 mailės eina vakarų 
link iki Kerč sąsiaurio, prie
šais Krymo pusiasalį ir tik 
už 10 mailių nuo plento, ei
nančio pietų link į Novoroe- 
siiską. Kai rusams pasiseks 
pasiekti tą plentą, žymi da
lis vokiečių kariuomenės 
Novoroesiiske bus atkrsta.

Ankstyvesniam so v i e t ų 
pranešime pažymima, kad 
Smolensko fronte dėl potvy
nių veiksmai apsistoję. Ne
paisant to, vienam bare 100 
vokiečių nukauta. Be to, 300 
vokiečių nukauta šiauriniam 
fronte ir 150 — ties Donec 
upe.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJĄ—

Gauta žinių, kad šiaurių link nuo Gabes Rommelio ar
mijos dalis pasirinko pozicijas ir įsikasė, kad pasipriešinti 
britams.

Amerikiečių lakūnai bombonešiais išgriovė ašies jūrinę^ 
bazę Cagliari, Sardinijoj. Tas yra smūgis ašies jėgoms 
Tunisijoje, nes iš Cagliari laukta paramos ir pagalbos. 

EUROPA—
Amerikiečių lakūnai iš bazės Anglijoje apgriovė Rotter- 

damą ir apylinkes.

PACIFIKAS— •
Amerikiečiai bombonešiais atakuoja japonus Kiška sa

loje, Aleutians. Sąjungininkų lakūnai skaldo kitas japonų 
bazes Pacifike.

RUSIJA—
Rusų armija pažangiuoja Kaukazo fronte. Kitur vokie

čių kontratakos atmušamos. Smolensko fronte nieko svar
baus—ten potvyniai. z

Paryžiuje gatvės 
apiuštėjusios

BERNAS, Šveicarija, bai. 
1.—Neue Zuricher Zeitung 
korespondentas rašo iš vo
kiečių okupuojamo Pary
žiaus, Prancūzijos, kad ten 
eina pavasaris ir mieste ne
simato jokio pagyvėjimo. 
Miesto gatvės aptuštėjusios, 
istoriniai paminklai aprūkę 
ir apleisti. Tik teatrai kas 
vakaras, kai kurie ir dieno
mis, yra žmonių kupini. 
Prieš pusiaunaktį visokis 
mieste judėjimas apmiršta.

Mieste mažai maisto. Ap
link krautuves moterys ei
lėmis sustojusios Laukia, kad 
ką nors gauti. Restoranuose 
už pietus reikia mokėti iki 
20 dolerių.

Gyventojus kankina nuo
latiniai nacių policijos “rei
dai.”

Kanada nusprendė 
racijonuofi mėsę

0TTAWA, Ont, bai. 1.— 
Kanados vyriausybė paga
liau nusprendė racijonuoti 
mėsą pradėjus gegužės ld.

Iki to laiko bus pasitvar
kyta. Planuojama vienam 
asmeniui per savaitę skirti 
du svarus mėsos, arba puse 
svaro mažiau už normalų 
mėsos vartojimą.
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Hartford, Conn., lietuvių kronika
Kitas laiškas 

klebonams:
lietuviamsIšvažiavo poilsio 

sveikatos stiprinti
Šiomis dienomis prelatas tor:

AmboUe, ilgametis Hartfor- ,.Laetare Sunday, A u 
do lietuvių Svė. Trejybės pa- 4th is a8ide a8 ReHef 
rapijos klebonas, iėvyko ke- Collection s,Jnday in the 
lioms savaitėms poilsio _ Lithuanian ishe8 of the 
sveikatos stiprinti. Linkime
jam grįžti pas mus sustip
rėjusią sveikata.

‘My dear Reverend Pas-

Diocese of Hartford.

“Lithuania has suffered

IŠ POLITIKOS LAUKO

much and is suffering today 
from warring forces of Eu
rope. Devastation has visit- 

Kovo 14 d. įvyko susirin- ed this unhappy country and i 
kirnas ir tarpusavinis pasi- left sorrow, suffering, de- 
lįnksminimo vakaras. Išduo- portation and death in its 
tas koncerto raportas ir ap- wake. We all feel keenly the 
tarta ateities^darbai. Mano- havoc t lį a t has been 
ma rudenį surengti didelį w r o u g h t. We sympathise 
koncertą. Po susirinkimo bu with their rel.atives and fri- 
vo 'užkandžio ir pirmininkas ends in our beloved land. 
Juozas Valionis parodė gra- This afflicted people needs 
žius judamuosius paveiks- support and relief. 
lūs. Vakare dalyvavo ir vie-' “For this reason I endorse 
tos kunigai. Be to prisirašė the Christian, patriotic wish- 
prie choro keli nauji nariai, es of my Lithuanian flocks 
narės ir grįžo du seni na
riai: Albinas Stanulis ir Si- 
lent Gedutis.

Daug choro narių išėję į 
kariuomenę. Kiti ir kitos dir 
ba defense darbuose ir ne
gali ateiti į praktikas, arba 
į bažnyčią tiktai vieną kar
tą per septynias savaites.
Bet visgi ehoras didokas ir 
galės daug nuveikti.

Per susirinkimą prelatas 
atidavė choro iždui piniginę, 
dovaną, kurią gavo per kon
certą.

Šv. Cecilijos choro 
darbuotė

Įstojo į WAACS

for this appeal. I hope that 
you vvill contribute generous- 
ly to this worthy cause. In 
this way you vvill alleviate 
sorrow and bring a measure 
of joy to your u n h a?pp y 
coufitry. Į * , *

“*Begging God’s blėtising 
upon you and your flock, I 

i am

‘ ‘ Sincereiy yours in Christ,
“Maurice F. McAultffe

“Bishop of Hartford.”

Lietuviams belieka tik
džiaugus savo vyskupais,:™0™ Petronėlė duktė Ju

stomis dienomis i':kariuo- nes visur Amerikoje vysku-, ze' -Ao!1 uv'li Pa'.
,ai nuoširdžiai pritaria ir i rapijos bažnyčios. Mišias lai
itjaučia lietuvių reikalus. I kė kun«ai Abromaitis. VU-
Mums, lietuviams, reikia tik {iau3kas ir KrlP“ .Amžin* 
sekti jų pavyzdžiu ir dar-!atilsį duok J° v81ei- Viešp1’

menę įstojo Albertas Pet 
raitis, Danielius Indriliūnai 
(navy). Laurynaitis, o į 
WAACS Pranciška Litvinas. 
Elena Žemaitis (Rockville). 
Gal, ir yra daugiau, bet ne
turiu žinių. i

Lietuvos pagalbai kolekta
Hartfordo vyskupijos lie

tuvių parapijose (šešiose) 
bus daroma kolekta Lietu
vos reikalams sekmadienį, 
balandžio 4. Prelatui Ambo- 
tui prašant, vyskupas Mau
rice F. McAuliffe ne tik da
vė lietuviams klebonams lei
dimą, bet ir pats aukojo 
$500. Be abejo, lietuviai gau
siai aukos vargingiems Lie
tuvos žmonėms ir jos bega
liniams reikalams. Reikia 
pasidžiaugti Jo Ekscelenci
jos raginančiais žodžiais. 
Žemiau dedama ištraukos iš 
vyskupo oficialaus laiško 
lietuviams klebonams. Gau
ta du laiškai, kurių vienas 
prelatui:

“My dear Monsignor:
“You have no doubt al- 

ready. received the lėtter 
vvhich I have vvritten in sup- 
port of the collection for 
Lithuanian relief. It is a 
pleasure for me to send you t 
the enclosed check as my 
contrihution to the f u n d j 
vvith the reųuest that you | 
forward it to the proper a- 
gency.

i,
“With the hope that the 

collection in this diocese vviil 
be a very subriantial one i 
and vvith all good wishes, I 
am

“Sincereiy yours in Christ
“Maurice F. McAuliffe

“Bishop of Hartford.”

jais bei aukomis padėti Lie- 
.uvai, kuri amžinai bus dė
kinga, o dangus laimins mū- 
jų duosnumui ir susiprati- 
nui ištiestas rankas.

Hartford Times kįlpo fo
tografijos: Pvt. Joseph Lit
vinas; Wav©3 Florence Lit
vinas; V. J. Grakovvsky (An

CS Mary Balukynas.

Sveikinam lietuviškus laik 
raščius, kurie deda lietuvių 
vaikinų ir lietuvaičių foto
grafijas. Iš Hartfordo, kaip 
ir iš kitų miestų lietuvių ko
lonijų, daug išėjo mūsų jau
nimo. Mes siuntinėsime laiks 
nuo laiko s’vo vaikinų ka
reivių ir lietuvaičių WAVES 
arba WAACS fotografijas. 
Turime daugiau šimtą ka
reivių iš parapijos.

. DIENRAŠTIS DRAUGA&

SURG1CAL DREįtSINGS—Assembly line methods have been adopt- 
ed by the Red Cross Production Corps to speed up the all-import- 
ant job of maitins surgical dressings for the XJ. S. Army and Navy. 
In the past 14 months thousands of volunteer workers likę these 
Lave turned out 520,004,000 dressings for the armed forces and the 
United Nations, > . , s f ,

dotuve3 buvo nuvykę prela
tas Ambotas, kun. Valantie- 
jus (iš Wiaterbury), kun. 
Pankus (iŠ Ne# ;Britain) ir 
kun. Kripas. Įspūdžiai liūd
ni, bet ir raminanti. Daug
žmonių, kunigų, prelatų iš•
vyskupas Kearney dalyvavo 
laidotuvėse. Taipgi dalyva
vo ir gražus būrelis seserų.

''•V,-
Šiomis dienomis mirė An

tanas Dovydaitis. Velionis 
buvo 75 metų amžiaus. Liko

tie.

Speliai sugrįžo iš Floridos, 
kur pasimatė su savo eūnu-* 
mis: Tadii-ir Edvardu. Džiau 
giasi kelione ir grįžo saulės 
nudegti ir sveiki.

Dr. Jurgio Allen. (Ažukas) 
žmona dr. Mary Allen išlai- 

glijoj) iš Poųuonock; WAA kė Medical kvotimus ir prak-
tikuoja savo vyro vietoje. 
Vyras yra Navy.

Į kun. Antano Miluko lai-

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

DR. 8. WEINE, O.D.

IINUOJA — AKINIUS. PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 8535
VALANDOM; l’lrn»a<l., 'IVcdlatl., Penfetari. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. Ir KetvIrtadlenlHls Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
ArHtMdleniai.ų Ir ScknuidlenlnlK Pa*al H,įtarti

AKIS

L'4

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABABTINRlfS REIfOifS 

NUOtlMCIO RATOMS. I
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I

TAUPYKITE mOsų 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 LIETTTVTŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozerta, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

___ i1 K
|X«/rėy

4 IIPIIRAL FARMINOS

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti »-3- 
galL (Seneca).

——

PAUANDYK.IT “CRYSTALKĄR” 
dabar

Modemiškas Yaciuiin Tube
« .. .<•“>. .•“.si f.>ę, --j

Girdėjimo l*agelbt«ivas 
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SVERIA MAŽIAU UNCIJOS
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£ Išmokėjimo
Gvnnuit iiotmi

KKKlUKITkS. KAAVKIT AK ŠA! KIT 
dykai MtuoNsmurum 

AK DKI, KNVOI TRS

Bffff ABBOTT
HEARINC AIR COMPANY 

28 t. JACKbON BlVD.. LHlCAŪO
{ Iėplldyk Kupone lr —------
lo Noriu Demoiutraetjoa uunuo* # 
JO AtoleakH tatermneUM Kurte*
, Bo Jokios Man ObllgncŲo*
J Vardas .................................... ................ J

J, Adrusas ....r................................................. i
Miestas......... . ................... Vai..............*

DARBININKŲ NON-PAR- 
TISAN LYGA UŽ MC
KIBBIN — Kad už
tikrinus Chicagai geresnės 
valdžios, Darbininkų Non- 
partisan Lyga stoja už Mc- 
Kibbin kandidatūros į Majo
ro pareigas.

Ray Edmundson, Lygos 
pirmininkas, užtikrina jog 
McKibbin dės visas pastan
gas, kad gyvenimo sąlygos 
Chicagoje būtų gerokai ge
rintos. Edmundas pasakoja, 
kad miesto administracija 
nepaisė darbininko teisių, 
“nes McKibbin mano pravęs- 
ti daugiau galimumų priva
tinei išdirbystei, kad pramo
nė pasiliktų ir net po karo”.

Remiant McKibbin Darbi
ninkų Komitetas susideda iš 
sekančių asmenų:

John Callahan, Structural 
Iron Workers. Local No. 1, 
Chairman; Peter Riley, Gra- 
vel and Compositiin Roofers,

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
DABARTINIS
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 'S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Utaiso

Ofisas Ir Aklnig Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPnbiic 5047
Nedėliomia Sualtarua.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. ir Penkt. 10 Iki 6.

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

A. A SLAKIS
ADVOKATAS '

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiao TeL: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

_ pora aklų vlaam gr- 
v šalmui. Saugokite les, leladaml
UegBamlnootl ln modernUklaoflia 
metodą, kuria regėjimo mokslaa 

gali eutelktl.
U MKTAI PATYRIMO

akintų, kurtr paAallna 
vta« aklų

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

O1TOMK1 RISTAI 
1801 So. Anhland Avenne

Kampas ll-toe
relMnaeit OAVAL MM. OMeage 

OFISO VALAVDON: 
Kasdiea a. m. tkl •:>• p. m.

Trečlad. Ir MKad. 1:30 a. m. 
«kt T:0< p. m.

Local No. 1, Secretary- 
Treasuręr; Robert McCabe, 
Painters, Local No. 180; 
Rudy Wick, Boilmakers, 
Local No. 1; Edward Gal- 
lagher, Tuck Pointers and 
Building Cleaners, Local No. 
1; and John McMahon, Shop- 
men, Local No. 473. (Skelb).

LIETUVIAI DAKTARAI

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 sutarti.

Office teL YARda 4787 
Namų teL PROipect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet,

Tat YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

SakmadieniMiN D*$r*l aimit«.rtma.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiio teL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Res.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Penktadieni®, bai. 2, 1943

Savo proto nemesk, bet ir 
kiti; pasiklausk.

-----—........... ....................—
DIDELIS lAI'.UlDAVkMAS MVSL' 
MILKIMnEO S‘ AKO ML’ZIKA- 

L1NIV INsIKIMENTV

PAMlNAUnORIT P UOGA DAUAK
KOL D Alt ML1ŠFAUDDOT1.
TŪBOS, CLAKINETAl, TROM

BONAI, SAXAl’Hu»\ ES, FLUTES 
■U “casM" — 5Š6.ŪO, $37.50,
$45.00 >r $75.00. V tai garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GLITĄ ii A.. 8PA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOK BANJCS — 
$0.50, $8.50, $12.50 Iki $35.00.
STRIUNINIAI BASAI — $00.00, 
$125.00 lr $150.00. BASO U2- 
DENOALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, , STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
lr $16.00. Striūnos dėl visų virš
minėtų Instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.50, $.?3.50, 
$35.00 lr $50.00. PEDALS, Ht- 
BOYS. CYMBOLS. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.rleina 
brass lr “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
toms, Trlūboms, Sazaphones lr 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

”»s $u
JOHS O1S1K S.Nia-LSU lOO

Tek 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 susitartus.

DR. CHARLES SEGAL >
GYDYTOJAS IR CHIRURUAb 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel MIDway 2880 Chicago, DI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:59 vul. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki L2 vai. dieną

LIETUVIS DAKTARAS 4 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK •
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
TELEFONAS: A

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RII DIRNR. “DRAUGU"

Tel CANaI 6122 *

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place 
Tei. REPoblic 7868

TsL CANaI 0267
Res. tel.: PROspeet 6669

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

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

6 iki 9 vai. vakare.

tMIIMKIIJS “DKAUGA*

PAUANDYK.IT


Penktadienis, bai. 2, 1943

INDIANA HARBOR AIDAI
Harboro aidai - . 
balandžio 2,1943
‘Patricija”

Veikalas keturių aktų bus 
atvaidintas high school So
dalici jos su pagalba parapi
jinės mokyklos sodaliečių, 
sekmadienį, parapijos salė
je, 7 vjal. Tiks vyrams, mo
terims ir jaunimui. Visi nuo 
širdžiai kviečiami atsilanky- 

. ti. Tarp pamarginimų bus 
sodalietės solistės ir 10 bin
go lošimų ir durų dovana. 
Lauksime. Sveikinam para
pijos “patricijas”.

Misijos
Prasidės antradienį, bai. 5 

d. vakare 7:30 viai. Misijas 
ves tėvas pranciškonas Jus
tinas Vaškys iki bai. 11 d. 
Visi kviečiami pasinaudoti 
šiuo malonių laiku ir ištiki
mai kiekvieną dieną misijo
se dalyvauti.

Stambi auka bažnyčios 
stogui
i

Jonas Gusčius, 3612 Hem
lock St., aukojo $30.00 nau
jiems bažnyčios ir seserų
namo stogams. Džiaugiamės*
tokiu duosnumu, Džiaugia
mės taipgi ir kitais parapi- 
jonais, kurie nesigaili aukų 
Dievo namo pataisymui. 
Džiaugiamės ir komiteto na-, i 
riais, kurie su pasišventimu Į 
lanko brolius ir seseris pa
rapijomis aukas rinkdami. 

“Draugo” vajus

Kurį mūsų tarpe veda dien 
raščio atstovas A. Daugir
das, duoda gerų sėkmių. Jau 
daugelis užsirašė “Draugą”.

Tikimės, kad ateinančią sa
vaitę dar daugiau užsipre
numeruos.

Sveikiname atstovą ir har 
boriečius už gražų parėmi
mą katalikiškos spaudos.

Tai gražus gavėnios vaisius.
. I 

Motiejus I

Naciai sušaudė
(LKFSB) Mūsų korespon

dentas perduoda Londone 
gautą žinią, jog rusų nelais
vėn patekęs vokietis Bischof 
pripažinęs, kad Baranovi
čiuose 1942 m. gegužės m. 
pradžioje vokiečiai sušaudę 
įkaitus, kurių tarpe buvę: 
70 kunigų, 18 moterų ir 11 
karininkų. Esą pagrindo ma
nyti, kad kunigai nebuvę at
vežti iš tolimų apylinkių, bet 
daugelis iš jų buvę surinkti 
iš Vilniaus krašto.

i

3

Metinės Mirties Sukaktuvės

A + A.

PETRAS MARKOVAS. JR.
Persiskyrė su šiuo pasaul'u 

bai. 3 d.. 1942 m., sulaukęs 22 
metų amžaus.

G męs Chieago. Illinois
Paliko dideliame niilfldlme; 

tėvų Petrų, motina Jullonų, po 
tėvais Jonlknltė, broli Bronis
lovų (TT. 8 Army), tetų. Vero
nikų Adomaitienę, jos vyra Pe
trų. tetas Liudvikų Vaičkienę 
ir Veronika Vaičkienę Ir Jų 
šedmss. krikšto motina Joan- 
na Triljonienę Ir Joa šeimų Ir 
kitos gimines.

Liūdnai atminčiai mflau la
bai brangaus sūnau* ir brolio 
hus Is'komos šv. Mišios už Jo 
sielų, ftv. Kryžiau* par. bažny
čioje, bai. 3 d.. 1943 m. 8:30 
vai. ryte. Kviečiame visus gi
mines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti pamaldos®, o pnskul 
atvykti J nsmu*. po adr. 4437 
Bo. Wood Street.

Mes tave, mūsų brangusis 
sūnau lr broli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus 1au 
nsbesugrįšl. bet mes ankščiau 
ar vėlinu pas tave ateisime 
Lauk mūsų ateinant.

Nuliūdę lieka:
Tėvai, Broli* Ir Giminės.

Kiekvienam žmogui yra 
veidrodis jo artimas. Tame 
veidrodyje jis aiškiai gali 
permatyti biaurius savo dar 
bus ir įvairios rūšies blogą
sias puses. Bet jis dažniau
siai daro lyg šuo, kuris loja 
veidrodį, manydamas jame 
matąs ne, save, bet kitą šu
nį. (Šopenhauras)

REMKITE “DRAUGĄ’
HELP WANTED — VYRAI

JURGIS J. ŠVARUS
Mirė Kovo 30 d., 1943 metais.
Gimęs Lietuvoje. Kilo ii Velykių apskričio, Panevėžio 

parapijos, Maženių kaimo. Amerikoje išgyveno 43 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: Žmoną Prancišką (po tėvais 

Gaušaitė); eūnų^Kun. Mykolą Svarlį, šv. Petro ir Povilo pa
rapijos kleboną; 3 dukteris Julijoną, Antoinette Boord ir Juo
zapiną: brolį Tadeušą ir jo šeimą; du pusbrolius Benediktą 
Svarlį ir Tadą Aleliuną; švogerį Joną Stakėną; ir daug kitų 
gimminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 5933 So. Troy Street.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Balandžio 3 d., 1943 m. Iš 

namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Dukterys, Pusbroliai, švogeris 
ir Gimininės.

Dėl tolimesnių informacijų, šaukite: HEMIock 0717.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOŠT MONUMENT COMiPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

lllllllll lllllllllllllllilIlUlllllllllHf (Išlllf IIIIIIB

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

431 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos

Rankose! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii

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

KREIPKITĖS PRIE
JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCUA:
4535 W. Wash ington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublie 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.“

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JC8Ų PATOGUMUI: '

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chieago
Telefonas Grovehill 0142

* u
Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus lr 

Jūsų finansifikam stoviui prieinamas.

"i ^irir

o

DIENRAfiTIS DRAOTAB

Teisėjas Zuris Kalbės 
Per Radio 1

Teisėjas John T. Zuris.

Teisėjas John T. Zuris, 
kas link Mayoro Edward J. 
Kelly kandidatūros kalbės 
per radio iš radio stoties— 
WGES, 8 valandą vakare— 
šį vakarą. v

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

t
A. A.

• ALEKSANDRA 
FRANKOW1TCH

(po tėvais Navickaitė)
Gyveno: 3347 So. Emerald 

Avenue, Chieago.
Mirė kovo 31 d., 1943 m,

4 vai. ryte, sulaukus 49 meti; 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Teisių apskr., Laukuvos par., 
Selvestrų kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Jonų; 3 dukteris Paulinų 
Kelly ir žentų Antanų, Alek
sandrų Kozer lr žentų Albertų, 
Onų Stuk Ir žentų Albertų: sū
nų Jonų ir marė ų Lucille; 
motina Adolfiną Navickas; 5 
anūkus; 3 sugris Kastanctjų 
Pienienę ir švogerj Martinų. 
Kazimierų Rimkienę ir Broni- 
slavų Karvonas tr M vogė r J Jur
gi; brolį ir brolienę Antanų lr 
Marijonų Navickus ir Jų Sei
mas; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstami).

Kūnas paSarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 S. Lituanica 
Avenue. Laidotuvės Jvyks šefi- 
tadienj, balandžio .3 d. IS ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydyta 
J Šv. Dovido par. bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta J ŠV. Ka
zimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šios« laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Dukterys, 
Sūnus, ftcnt&i, Marčios, Moti
na, Anūkai, Seserys, Brolis, 
švogeriai. Brolienė ir Giminės.

lAldotuvlų direktoriai: Ma
žeika lr Evanauskas, telefonas
YAHds 1138-1139.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4305-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TaL LAFayctte 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad Ir Ketvirtad. vak. 

U stoties WOES (1300). au Povilu Šaltimleru.

•DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAMTKD 
ADVERTlsrMO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

LANGŲ PLOVĖJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
AtalSauklte J Tlmekeeper’s ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door S. House 3.

13TH & CLARK STS.

DŽANITORIAI — dirbti naktimis ir 
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJAS naktimis. 
Pilietybė reikalinga. Atsišaukite J— 

MUSEl’M OP SCIENCE & 
INIHSTRY. Javkson Park.

Tarp 10 ryto ir 4 popiet.

TOOL * DIE MAKERS 
JĮG & FIXTVRE M AK ERS

100% karo darbai. Puikios darbo 
sųlygos. Dienų ar naktimis darbai 
Aukščiausia mokestis ir pastovūs 
darbai tiem kurie tame kvalifikuoti.
SI'NNYSIDF, TOOTj & DIE WORK8 

2222 N. Cicero Avė.

WAREHOUSE VYRAI 
Gera mokestis — užtenkamai virš
laikio mokant laikų ir pusę. Paty
rimas nereikalinga.

FUI,TON MARKET COLD 
STORAGE 1000 W. Eulton St.

TALLYMEN ir DARBININKAI rei
kalingi dirbti north side lumber 
yarde. Pastovūs darbai, Defense 
darbai.
HERMAN H. HETTEER LUMBER 
CO. 2801 Elston Avė.

' BUS BOYS
Atsikreipkite J Colonnade kambarj. 

EDGEVVATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan Rd.

MOLDERIAI Ir CORK MAKERS, 
prie plieno ir breso, aukščiausia mo
kestis. Room 134 3.

FIRST NATIONAL BANK BLDG. 
38 S. Dearborn, Eltone CENtral 0821

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th ir Clark Sts.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsldirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. S6TH PLACE

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite Į Employment Ofisų sekan
čiai —

CRACKF.R JACK CO.
4800 W. 66tli St.

ORLAIVIŲ
IŠDIRBCJAS

REIKALAUJA
(10) primos klesos all-around 

machinistų.
Turi būti pilni piliečiai. 

Dieną ir naktlmia šiftai. 
Atsišaukite J 

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

tiktai šiokiomis dienomis.

REIKALINGI
SQUEEZER MOLDERIAI

DIRBTI
PILKOS GELEŽIES 

FOUNDRfiJE
Atsišaukite į

AERMOTOR CO.
2555 W. FILLMORE ST.

---------------------------------------------J—
VYRAI

Reikalingi dirbti už Porterius. Pas
tovūs darbai, gera mokestis. Kreip
kitės prie Mr. Wlll.

BRENTANO’S BOOKSTORE.
29 S. Wahasli Avė.

DOCK MEN
Platform darbininkai, dienų ir naktj 
darbai. Patyrimas nereikalinga. 
ti.ATF.WAY CITY TRANSFF.R CO.

2023 S. Morgan.

BRESSMAN, GORDON 
Susipažinęs su C. P. unit, dienų ar 
naktimis, užtenkamai viršlaikio.

M. G. BOAS * SONS.
2836 S. Shields.

REIKIA VYRŲ
Prie išsiuntimo ir priėmimo darbų. 
Taipgi vyrų krauti sviestą į ku
bilus. Patyrimas nereikalinga. 70c 
į valandą pradžioje, 75c į valandą 
po 30 dienų. Naktinė rata 10% 
daugiau.

JOHN F. JELKE CO. 
2650 W. Polk St.

HELP WAJTTED — MOTERYS

Merginos ir Moterys
t

PATYRIMAS NEREIKALINGA
Reikalingos prie patogių ir švarių 
darbų popieroB novelties išdirbi- 
me maloniose aplinkybėse.

PASTOVŪS DARBAI 
DIENĄ — NAKTĮ

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

Phone DET.asrarr 1872**

240 E. ONTARIO
REMKITE “DRAUGĄ”

NAMAI
Chicagos
Lietuvili
Laidotuviu
Direktorių
Asociacijos.

4348 80. CALIFORNIA A^E.
J. LIULEVIČIUS

Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
8354 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. 
2314 WE8T 23rd PLACE

10821 SO. MICHIGAN AYE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVENUE YARDS

n

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis Ir naktimis shif
tai ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON (X).
4200 S. Pulaski Rd.

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės darbai. 48 valandos savai
tėje. $80.00 J mėnesį. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT HALL 
710 Lake Shore Dr.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

REIKALINGOS — MERGINOS ar 
MOTERYS Pagelbtnlnkės prie fur- 
nlšiuotų anartmentu. Kambarys ir 
valgis duodama. Mokestis nuo $40 
iki. 380 i mėnesi. Vedusios e-a.11 ant 
vietos apsigvventl sn vyru. Rašykite 
ar atsišaukite sekančiu adresu-;

4308 S. EMERAT.D AVĖ.

MEROTNOS Ir MOTERYS nrie len
gvu dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tam 
aukšte.

2330 W. CERMAK RD.

MERGINOS
Reikalingos nrie lengvų dirbtuvės 
darbų svarbioie nramogoie. Pra
dinė momkestis 50c į valandą ir 
laikas ir pusė mokama už virš-* 
laikį.

ARMSTRONG PAINT & 
VARNISH WORKS 
1340 S. Kilbourn.

MERGINOS 17 IKI 20 
Reikalineos nrie abelnų ofiso flllng 
darbu. Patyrimas nereikalinga. Ge
ros darbo salvgos. 40 valandų. 5 
dienos i sąvalte. Proga Jsidlrblmul. 
Atsišaukite J Room 504

223 W. JACKSON BLVD.

RETKAT.TNGOS MOTERYS nrikle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c i valanda. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

WAKEM * McLAUGHT.IN, INC. 
225 F.. Ulinois St.

MERGINOS Ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvu dirbtuvės darbu, 
assembllng ir checking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 iki 55 centu i valanda.

EAGLE GRINDING WHEEL CO. 
2319 W. Eulton St.

VERPALŲ VVNIOTfUOS 
IR PAGELBININKAS

Reikalingos. Patyrimas nereika
linga. Gera mokestis, pastovūs 
darbai. Viršlaikio. Defense darbai.

PHOENIX DYE WORKS. 
1963 Southport Avė.

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKAKI — vyrai prie abel- 
nu dirbtuvės darbu. Taipgi reikia ir 
MERGINŲ. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WILSON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

BUSINESS SERVICE
•Y

PATAISOM FIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų surašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILING VVORKS, 28 N. LnomK 
Chieago. Pasiųskite plūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON. 
roe 1397.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
Pbonee YARDS 1138-81

Tel. PULLMAN 1273 
Phone CANAL 2513
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KOVA ftfcL LAISVES UGI PASKUTINIO
KRAUJO LASO

Ir kai demokratijų — Amerikos ir Anglijos karo Lai
mėjimo dėka bus atstatyta demokratiškoji Lietuvos 
Respublika, esame tikri, kad ne tik naciams ten nebus 
vietos, bet neišdrįs ir bolševikiškieji Lietuvos judošiai 
Zaleckiai aavo pardavikiško veido Lietuvos žmonėms 
parodyti.

Tiek daug iškentėj.usi, išvargusi, tiek daug kraujo 
ialiejiusi dėl savo laisvės Lietuva, šiandien dar tebe- 
yilkdama Hitlerio vergijos jungą, bet vis tik dar turi 
jėgų ir drąsos sukilti prieš žiaurų okupantą. Ji užsi
mojo kovoti dėl savo Laisvės ligi paskutinio kraujo la
šo. Ir tas kraujas, aišku, liejamas ne vien, kad Hitleriu 
nusikratyti, bet kad ir įeitiems agresoriams kelią už
kirsti. Lietuvos žmonės sukyla ir savo kraują lieja už 
Laisvos, nepriklausoftios ir demokratiškos Lietuvos at
statymą. •

Mes, laisvėje gyveną lietuviai, iš visų savo pajėgų 
turime dėtis prie didžiųjų Amerikos karo pastangų, kad 
pergalę ir tuo pačiu Lietuvos išlaisvinimą pagreitinti.

tumpat

Amerikos pergalė užtikrins Lietuvai laisvę
LIETUVIŠKŲJŲ KVIZL1NGŲ BALSAS
Lietuviškai kalbančiųjų bęlševikų Laikraščiai šiomis 

dienomis skelbia būk tai iš Maskvos gautą žinią apie 
lietuviškojo kvizlingo Paleckio padarytą tokį pareiški

mą:
“Paleckis pareiškė, kad tūli lietuvių elementai An

glijoje ir Amerikoje bereikalingai, viliasi, kad jiems 
teksią Lietuvos valdžios vairas. Jie skaudžiai nusi
vils”.

Jei ištikrųjų šie žodžiai yta Paleckio, tai męs gali
me jį užtikrinti, kad jokie elementai nei Anglijoje nęi' 
Amerikoj nesiekia ir nesitiki Lietuvos valdžios yairo 
imti į savo rankas. Tie “elementai”, kuriuos Paleckis 
turi galvoję, būtent ištikimieji lietuvių tautos sūnūs, 
ar jie gyvena Anglijoj, Amerikoj ąr kur kitur, darbuo

jasi ne tam, kad Lietuvą valdyti, bet iam, kad grąžinti 
Lietuvos žmonėms teisę, kuri jiems priklauso, patiems 
savo laisva valia išsirinkta valdžią, būti savo krašto šei- 
naįninkais ir gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Paleckis, matyti, nemano, kad toji teisė Lietuvos žmo
nėms bus grąžinta. Su svetimos valstybės ginklų pa
galba jis ir vėl mano sugrįžti. į Lietuvą, dar labiau pa
lenkti savo kuprą, kąd per ją svetimieji elementai ga
lėtų plėšti Lietuvos žmones, juos pavergti ir išvežti pra
žūčiai į tolimus kraštus.

Kvizlingas Paleckis dar vis nori įkalbėti, kad jo val
džia ‘‘uždėta pačių žmonių, tik laikinai pasitraukė iš 
Lietuvos”....

KAS PALECKĮ IŠRINKO?
Šitokiais, savo pareiškimais Paleckis* matyti, prašosi 

priminti jam, kad jį ir ję tavoršoiua Lietuvoje iškėlė 
raudonarmiečiai savo durtuvais. Jis turi atsiminti, kad 
1940 m. birželio mėn. Sovietų Rusija savo karo jėgo
mis okupavo Lietuvą prieš JOS žmonių norą ir valią. 
Paleckį valdžion iškėlė ne Lietuvos žmonės, bet Mask
va per savo komisarus Dekonozęvus, Pozniakovus. Tie
sa, buvo ‘‘rinkimai’’- BęA tai nębuvo rinkimai, bet ko
medija. Jie buvo diriguojami iŠ Maskvos. Kandidatus 
į “seimo atstovus” parinko ū* užgyrė Pozniakovas ir 
Dekanozovas. Kandidatų sąrašas tik buvo vienas. Jįis 
buvo perdėm komunistiškas. Jei kas kitas būt mėginęs 
kandidatų sąrašą išstatyti, bųt buvęs skaudžiai nubaus
tas.

Ir, štai, tokiu keliu patekę Lietuvos “valdžion” Pa- 
leckiai buvo “išrinkti” į “seimą”* kuris “nutarė” Lie
tuvą atiduoti Rusijai. Tą baisų smurtą, tą kruviną tau
tai skriaudą, tą tautos valios pažeidimą, tą tautos tei
sių uzurpavimą Lr šiandien Paleckis ir jo pakalikai A- 
merikoje stengiasi apginti ir dar išdrįsta pasakyti, kad 
ta jiudošių “valdžia’’ vėl grįš, kai ateis išlaiavinimo 
valanda.

SMURTININKŲ YMJttlA NEBUVO PRIPAŽINTA
as

Paleckio “valdžios” nepripažino nei Anglija* nei Jung
tinės Valstybės, nes Sovietų Rusijos žygį į Baltijos 
kraštą visai teisingai paskaitė imperializmo, agresijos 
aktu. Amerika ir Anglija, užsimojusios nieko nesigai
lėti nacių, fašistų ir japonų militaristų siaube ii sutriuš
kinti, priėmė Atlanto čarterio, dėsnius, kurie aiškiai 
kalba už visų tautų laisvę ir nepriklausomybę. Tie dės
niai, mes pilniausiai esame įsitikinę* bus taikomi ir Lie
tuvai. Mes giliai tikime į Jungtinių Tautų pergalę. Mes 
žinom, kad naciai turės nešti savo kudašių iš Lietu
vos. Bet mes tikime ir į tai, kad po pergalės Atlanto 
Čarterio autoriai ir jo įgyvendintojai — amerikiečiai 

ir anglai.
Lietuvos žmonėms sudarys tokias sąlygas, kurios 

jiems duos galimumų sąvu laisvų noru lr valia, demo
kratišku būdu išsirinkti savo krašto valdžią lr gyven

ti laisva k nepriklausomu gyvenimu*
r •

prieš nacių painumą
Hitleris persekioja ir žudo žydus, bet jis yra užsi

moję ir krikščionybę pagriauti iš pačių jos pagrindų. 
Vietoję krikščionybės jisai nori pastatyti naciškąjį pa- 
gonizmą, kuris aiškiai paneigia ne tik dieviškąsias, bet 
ir žmogiškąsias teises. x

Pirmoje vietoje Hitleris, norėdamas iškelti vokiškąją 
žmonių rasę ir ją skubiai pagausinti, propaguoja lais
vąją meilę, kuri iš pačių pagrindų priešinasi krikščio
nybės dėsniams. Naciai Vokietijos moteris padaro ver
gėmis. Jei jos negimdo, ar būtų ištekėjusios ar ne, yna 
pasmerkiamos ir niekinamos. Jas apšaukia valstybės 
priešininkėmis. Skaistybę hitlerininkai pavadino tautos 
išdavyste. Nacių, pagonizmas priėjo net prie to, kad 
skelbią nesant skirtumo tarp žmogaus ir gyvulio. To
dėl jie su žmonėmis ir elgias lyg su gyvuliais.

Prieš šiuos anti-krikščioniškus ir nežmoniškus nacių 
nusistatymus, visu griežtumu išėjo protestuoti Vokieti
jos katalikų vyskupai. Jie savo laiške šięs gavėnios 
metu pareiškė, kad įvedimai prievartos į grynai asme
ninį ir labai opų privatinį gyvenimą, yna mindžiojimas 
aukščiausiai vertinamo visuotinojo žmoniškumo.

Be to, vyskupai perspėja, kad prieškrikščioniškas na
tūralizmas, siekiąs įtikinti mergaites, kad “visokia mo
terystė yra šventa”, pakerta žmonių dorovingumo pa
grindus. Nelegalės moterystės negalima statyti ant vie
no pagrindo su legaline moteryste.

Šeima yra tautos pagrindas, šeimos sveikatingumą 
gali išlaikyti tik krikščioniškoji patie Kristaus įsteigta 
moterystė. Dėl to, Vokietijos vyskupai krikščioniškąją 
moterystę gina. Hitlerio naciškąjį pagonizmą jie visu 
griežtumu smerkia, nes jis veda tautą į pražūtį.

Nachį-fašisliį ašies daužymas Afrikoj
Paskutinėmis dienomis amerikiečių ir anglų kariuo

menės Tunisijoj, Afrikoj*, stipriai pasivarė į priekį. Jie 
paėmė keletą didokų ir strateginiai svarbių miestų. Kai 
kurios gen. Rommelio vadovaujamos vokiečių ir italų 
armijos yra apsupamos ir joms grąso sunaikinimas, jei 
geruoju nepasiduos.

Yra rimtų davinių manyti, kad anglai ir amerikie
čiai šiais laimėjimais nepasitenkina. Jie žengs pirmyn, 
kad visai sutriuškinti nacius ir fašistus Afrikoje. Na
ciai, tiesa, žinodami kaip svarbias pozicijas jie praran
dą, tiesiog desperatiškai mėgina išsilaikyti, tačiau vi
sai yra aišku, kad jų pastangos yra tuščios.• ' «

Gen. William R. Arnold, vyriausias U. S. karo jėgų 
kapelionas, praneša, kad ligi spalių mėn. dar bus rei
kalinga kariuopaenei 959 kapelionai.

English Cathol’c News- 
letter, spausdinamas Londo
ne, reguliariai mus pasiekia.

Šiame biuleteny aprašoma 
ne tik Anglijos katalikų vei
kla, bet paduodamą žinių įr 
iš kitų kraštų katalikų gy
venimo.

Šis biuletenis — English 
Catholic Newsletter semia 
žinias iš šių Anglijos katar 
likų laikraščių: Tbe Catho
lic Herald, The Catholic 
Times, The Tablet ir The 
Universe.

•
Vasario 27 d. (No. 172) 

Newsletter leidinyje įdėtas 
rašinys tokia antrašte: “Lith 
uąnian Catholic Bishop De- 
nounces Nazis”.

Tame rašinyje pranešama, 
kad vyskupas Brizgys, Kau 
no arkivyskupijos sufraga
nas, pasakė pamokslą Įgu
los bažnyčioje, Kaune, urio 
klausė daugumoje kariškiai. 
Vyskupas pasmerkė žiaurius 
vokiečių pareigūnų ir karių 
elgesius Lietuvoje. Be to, 
visu griežtumu jis pasmer
kė žydų ir lenkų tautos žmo
nių persekiojimą,

•

Newsletteor sako, kad vie
šoji opinija Lietuvoje stip
riai pritaria nepaprastai drą 
šiam ir tikrai geram pamoks 
lui.

1 A l
Primenama dar ir tai, kad 

Lietuvoj gyvena 80 nuošim
čių katalikų, kad lietuviai 
kariai atsisakė prisiekti Hi
tleriui ištikimybę.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 2 d.)

Siūlomas Lietuvai kara
lius... Lietuvos kunigaikščio 
karūna pasiūlyta princui 
William iš Urięh, anot Frank 
furter Zeitung pranešimo.

l SPAUDOS APŽVALGA

Dėl Londono Times straipsnio
Dėl London Times straipsnio, kuriame buvo siūloma 

išpildyti Maskvos reikalavimus prijungti prie Rusijos 
Baltijos valstybes, “Liet. Žinios“ taip rašo:

“Visuomet mažosios tautos turėjo priešų tarpe di
džiųjų tautų imperialistų, todėl dabar išgirdę tų im
perialistų nuomones nenustokime vilties ir tikėjime, 
kad jos bus atmestos, atsakingų demokratijos vadų. 
Mūsų jaunimas ne tam gi kraują lieja, kad vieną 
grobuonį imperialistą Europoje galėtų pakeisti kitos, 
kuris netolimoje ateityje gali pasidaryti toks pat pa
vojingas demokratiniam pasauliui, kaip dabar yra 
pavojingas vokiškasis nacionalsocializmas. Bolševiz
mas užvaldęs Europą pirmiausia į ožio ragą suvary
tų pačius anglus, kurie nebeišmanydami kaip bepa- 

Uikauti Rusijai siūlo tokius begėdiškus planus. ”

Padėkojęs balšavikas išė
jo iš klebonijos.Po svietą pasidairius

Iš netolmos kolonijos nuo 
vieno mano tavorščių gavau 
gromatą, kurioj aprašo, 
kaip lietuviškas ruskelis — 
balšavikėlis klebonui par
davė bilietą tijatro. Buvę 
taip.

Ateina tasai ruskelis į kie 
boniją, nusiima kepurę, pa
bučiuoja klebonui ranką ir 
sako:

***
— Tėveli, pirk nuo manęs 

tikietą...
— Ką gi .tokio rengiate?

— paklausė klebonas.
— Tijatrą, tėveli, kurio 

visas pelnas eina sovietų pa
geltai.

— Prie kokios parapijos 
priklausai? — paklausė kle
bonas, pamatęs su kuo turi 
reikalo.

— Prie Stalino, tėveli... *
— Tai kodėl neini pas Sta 

liną prašyti, kad jis nupirk
tų bent dešimts tikietų.

— Ką ten, tėveli, beisi. 
Jeigu Rusija proietariška, 
biedna, tai iš kur Stalinai 

gali pinigų turėti. Jis sako, 
jei Amerika gali Rusijai 
tankų, kanuolių, kumpių, 
steiko, sviesto net ir treinų 
duoti, tai gali ir grynų kėš 
prisiųsti.

— Bet ar tu žinai, kad ko 
munizmas ir kapitalizmas, 
tai kaip ugnis ir vanduo?

— Žinau, tėveli, kur ne
žinosi. Tai tik vienos šne
kos. Štai, aš number on bal
šavikas, o galiu pasigirti, 
kad esu prie kapitalo. įlei 
aš su juo esu kaip ugnis ir 
vanduo, nei ką. Kapitalas 
man meilesnis, negu kas ki
tas.

— Well, jei tu tąip manai 
ir jei ištikrųjų ruošiate va
karą, kad gelbėti didvyriš
kai kovojantiems rusams, 
ne komunistams, tai duok ti 
kietą, — pagalios tarė kle
bonas.

TT
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Mikas Bruzgila važiuoja 
treinu. Prie vienos stoties 
įlipo vienas pasažeras ir at
sisėdo prie jo.

— Tamsta, pataisyk savo 
sutkeisį, nes jį padėjai virš 
galvos taip, ad jis bile mi
nutę gali nukristi, ant ma
no galvos — sako Bruzgila 
naujam paeažerui.

— Tas nieką Suilkeisy 
nieko nėra tokio, kas galėtų 
sudužti, — atsakė nepažįs
tamasis.

Ona Putpelienė išmetinė
ja savo vyrui, kąs jis daž
nai pareina namo vėlai ir 
dar girtas. Norėdama gra
žiuoju jį perkalbėti sykį sa-
ko: ' 1

— Džian, atsimeni, kaip 
buvom neženoti. Tu visuo
met sakydavai, kad mano 
grožis tave svaigina ir kad 
be manęs tu nei minutės ne
galėtum gyventi. Atsimeni, 
a?

— Labai gerai atsimenu, 
— atsakė jai vyras. — Bet, r 
dušiuk, tu turi žinoti, kad 1 
ir kvapiausia gėlė su laiku 
netenka kvapsnio. O kadan
gi aš esu taip apsigimęs, 
kad negaliu apseiti be svai
ginančio daikto, dėl to ir 
priverstas esu, kad mane 
šnapsas svaigintų.

Kempėj N. kareivis Vin
cas Sargutis prašo karinin
ko leidimo pasikaįbėti su jo, 
karininko, ofiso stęnografe.

— Negalima, — atsako 
karininkas.

— Kodėl negalima? —
paklausė Sargutis.

— Steųografė yra vedus 
su ja gali kalbėti tiktai aš, 
kuomet yra reikalas, ir jos 
vyras. , M

— Taigi, aš esu jos vyras, 
— paaiškino Sargutis.
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Philadelphia, Pa., rezoliucija Jungtinių Valstybių vyriausybei, kuria reikalaujama 
atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą.
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Klaipėdos krašto atplėsimas
(Generalinio konsulo J. Budrio kalba)

s*
Išgyvenau Klaipėdos kraš- jį lengvai praviję. Atrodė 

te be pertraukos keturis me- jau, kad naujoji Lietuva šu
tus. Pamilau jį ir vėliau, gy- prato Mindaugo ir Vytauto 
yendamas arti jo, iki pat klaidas, kurie nebuvo įver- 
atvykimo į Ameriką, aty- tinę jūros reikšmės, ir dirbo 
džiai sekiau jo gyvenimo pul- išsijuosusi, kad Lietuvos 
są ir niekuomet nuo jo ne trispalvė laivais būtų išne-' 
nutolau. Praleisdavau ten vi- šiota po tolimiausius pašau •! 
są savo liuoslaikį bei atos- lio kraštus..
togas. * I Sekant visą tai, mano šir-

Kopos aų žvejų kaimais, dis smarkiau plakdavo ir aš 
ir ypač Juodkrantė, buvo sau galvojau: Gal jau nebe 
mano mylimiausios poilsio mes; bet lai mūsų vaikai, 
vietos. Mėgdavau iš Smilty- semdami stiprybę iš savo 
nės observuoti Klaipėdos tautos gražios ir didingos 
uostą. Kitoje marių pusėje praeities, užima pasaulyje 
prie krantinės kraunami iai- tinkamą, lygią su kitomis 
vai. Kiek jų? Vienas, du, to- tautomis, vietą . . 
liau dar keli. Tik prie krau- Grupėmis ir pavieniai, 
tinės — 14, gi dar pusė tiek kaip į šventą žemę, lankėsi

IŠVENGĖ SIUMAKLNO, PATAIKĖ BOMBONEŠIAI Pagerbkime lietuvius karius ir 
įamžinkime jų vardus

Dienraštis “Draugas” pa
siryžo pagelbėti ir įamžinti 
lietuvių karių vardus, kurie 
kovoja už Ameriką ir paverg 
tųjų tautų išlaisvinimą- Lie
tuvių karių Dėdės Šamo ka 
riuomenėje yra keli tūkatan 
čiai, jau ne vienas žuvo ko
vodamas už laisvę ir gražės 
nį gyvenimą. Tiek žuvu- 
siems, tiek gyviems “Drau
gas” reiškia pagarbą ir mei
lę, todėl ‘Draugo’ puslapiuo
se talpinami lietuvių karių at 
vaizdai ir jų gyvenimo apra 
šymai, kad būtų medžiaga 
lietuvių karįų istorijai.

Jei kas nori, kad lietuvių 
tariu atvaizdai ir jų gyve- 
aimo. aprašymai tilptų 
‘Drauge”, tai prašome lietu 
dų karių tėvų ir motinų pri 
riųsti į “Draugo” adminis
traciją karių atvaizdus ir 
jų gyvenimo aprašymą.

Jei kam sunkiau išpildyti 
šie klausimai — tesikreipia 
į “Draugo” administraciją. 
Taip pat prie kareivio at
vaizdo ir aprašymo pridėki
te vieną dolerį išūldomsa 

Vėliau bus išleista lietuvių 
kareivių knyga SU atvaiz
dais.

lietuviai į Klaipėdos kraštą. 
Grįždavo iš ten pilni entu
ziazmo bei pamilę jj> Su 
Klaipėdos kraštu Lietuvai a- 
tėjo šviesesnis gyvenimas, 
daugiau viliojanti ateitis. 

(Bus daugiau)

ant reido laukia savo eilės.
Laivai iškėlę įvairių įvai
riausių vėliavų, iš gana to
limų uostų. Ant kelių laivų 
ir Lietuvos trispalvė plevė
suoja. Ne šimtai, bet jau 
tūkstančiai darbininkų links 
mai rita Lietuvos sviesto 
bačkutes, neša kiaušinių dė
žes, linų, miško išdirbinių, 
degtukų ir daug ko kita Dar 
prieš penkis metus retas lai
vas užsukdavo į Klaipėdą 
ir tai tik papildyti laivo kro
vinį, nes čia krovinio visam
laivui nebuvo. Apie tokį akai tayo supakuota kakavos, 
čių laivų nieks nei nesvajo-. konden3uoto pien0 miltelių, 
jo. Tokių didelių keliančių (sriutog miltelių šuip kon. 
prekes kranų (elevatorių) ne Berv,wto dsžu4iu, tre

Tremtinius šelpti 
galinti, bet sunku

(LKFSB) Šiomis dienomis 
vienas lietuvis kunigas pa
siuntė savo motinai, ištrem
tai į Sibirą, siuntinį, į kurį

» ••Draugia" Acnie photo

Prekybinis laivas vežė reikmenis į Afriką ame. ikiečiams. Laivas sėkmingai išvengė 
sr.bmarinų. Laivas atvyko į uostą ir į jį pataikė nacių bombonešiai. Čia matome Jung
tinių Tautų laivą Algerian uoste ir jis dega nuo nacių bombų. • \ VARDAS? ....

—- Buvęs adresas?

KAREIVIO BIOGRAFIJA

• K • • • • A 1

buvo; o ir pačios krantinės, 
nei tos daugybės sandėlių 
taįp pat nebūva Daug ko 
anksčiau nebuvo.

Man teko matyti Batumo, 
Poti, Novoroaiisko, Daireno, 
Tsingtaųo, šanghajaus, Hong 
kongo, Singapūro ir daugy
bė kitų, žymiai didesnių už 
Klaipėdą, uostų. Tačiau tai

jetas šalikų, trejetas skare
lių, šiaip drabužių — viso 
siunčiamieji dalykai kašta
vo 19 dol. 40 cent., gi muito, 
apdraudos ir kitų persiunti
mo išlaidų reikėjo sumokė
ti net 37 dol. 77 centai. Kiti 
kraštai stengiasi palengvin
ti šelpimą jų teritorijoje gy
venančių pagalbos reikalin-

buvo vis • svetimi, ne savo, | gųjų, neimdami muito ir pa
uostai. Čia gi mūsų senoji, našiai, bet kitaip yra su Ru- 
viena iš seniausių, bet kar- sija... Siuntinį nugabenti pa
tu ir jaunutė, tauta per kelis siėmė World Tourist, Ine.
metus padarė stebuklus. Kiai _____________
pėdai ir jos gyventojams Ka Jei mylimo ydų žemiško 
raliaučiaus uostas buvo ne- ji meilė nemato, tai tikroji 
pasiekiamu idealu. Gi štai meilė aiškiai jaa mato už. 
mes dabar jau pasiekėm Ka , no jautą ir paguodą išreikš- 
raliaučiaus uosto trafiką, g, dama.
už vienų kitų metų būtumėm ,

Pass f/ie Ammunifion J

Halta 8todd«rd, pretty member of the “Moon Vlne" ceet. le one of the 
erdent workere et 8roedwey’e frlendly Stifle Ooor Canteen. There, mem- 
bers of the theatrlcal profeaalon do double patnotle duty. They not only 
feed and entertaln 3.000 aarvica men a day būt thay aave waata kltchen 
fate from whleh la made glyeerlne for gunpowder Mite 8todd«rd wlll 
»a '** b*1*
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; norisi komplementuoti juo- 
, dą duoną gamininčius mūsų 
i lietuvius kepėjus. Prie tokių 
j maisto ypatybių dar pri- 
| glauskime asmens nerangu- 

ORGANIZACIJOS VARDU SEKAN- mą, vilkinimą ir pinigų šyk
štumą, tuomet,

Lithuanian Chamber of Commerce of 
Illinois (Lietuvių Prekybos Butas)

VIRŠMINĖTOS

. S* » '
Adresas dabar?

Kada išvyko į kariuomenę? 
Tėvų vardai ? ......................

laikui bė
gant, rasime išsivysčius...................................................................
daugybes burnos ir dantų li-Į Kur gimęs ir kada?............................
gų. Dažnas ir apstus mėsos J...................................................................

ar ne? ...................... Kada?

ČIA KALBA PASAKĖ DI REKTORIUS DR. K.
DRANKELIS, PER RAD IO IŠ STOTIES WHFC,
1450 KC., KETVIRTADIENI, BAL. 1 D. 7:45 V. V.).

DURNOS SVEIKATA Kas dėl Lietuviu Vaizbos ... x • , . . i„ , . , . . vartojimas mažai kuo atsi- t,-Buto, tai galima drąsiai pa-|,. , , , ; Vedęs. , . .. lieka nuo cukraus ir baltų
reikšti, kad nors ne per,odi- 8veikat08 ard Tjfc. žmonos pavardė po tėvais?

“‘itenybėje, mes turime pilna Kokias mokyklas baigęs? .

Lletuvių Vaizdos Buto ra
dio programose buvo per 
pastaruosius du metu, daž
nai kalbama, ypač sekreto^ 
riaus J. P. Varkalo, ekono
miniais klausimais, ir vieną 
antrą kartą, dr. Biežio apie 
sveikatą. Nėra abejones, kad 
šia programas aavo metinė
mis duoklėmis palaikydami 
šios organizacijos nariai yra 
jau daug gero savo tautie-

nai patieks ekoncm nio 
venimo žinių.,

gy- teisę savo sveikatą griauti,'
Šių dvieiu oreinizaciiu taC1&U tas yra daroma daž^ Kokius mokslus išėjęs, ar kokią profesiją turi?.. šių dviejų organizacijų nai dėl nepažinimo maisto 

nustatytos paralelės besilai-|bei jo etinių dalių negu 
kant, šį kaitą tenka man
žodį tarti mano paties spe.-

dėl noro sau pakenkt. Yra ..........................................................
pasakyta, kas apseina be mė Kuomi pasižymėjo mokykloje ar sporte?.....

ciaiybės dentisterijos ari-, randa8į aukštesnime gy 
1 mI* k. JI venimo laipsny.

Neretai sakoma, jog bur-i K Sių man0 keli ta.
čiams padarė. Nieko parduo na yra vartai į sveikatą. Ta| bų lieka padaryti išvada, ki
ti neturėdami. Nieko neskel- čiau ji gali būti ir užpakali-' taip sakant, “get,mg to the 
bdami, jų pranešimo tikslas nėmis durimis ligoms. Kas p01nt3“ Dabartinis racijona- 
visuomet buvo tiktai aitrai- per burną pereina, gali svei- vima8 pre3ervotų vaisių, 
etinis ir todėl klausytojiems katai gelbėti, ar pakenkti.'cukraus ir mė808, be abėjo- 
naudįngas. Kas norėjo, ga- Tas priklauso nuo maisto nės tulįs Ueiti gere.nei tau 
įėjo tais pranešimais kaip iš pažinimo ir burnos sveika- t03'3veikatai ir kiekvieno 
što, radio stoties, taip iš tos. Visais laikais gydyto-:a3me„3 didesnei laimei. Sten 
telpančių tų kalbų kopijų jai pirmiausia žiūrėdavo li- kimž todal racijonavimo 
-Drauge-, “Ntojieno.e” ir gonio bumon ir pagal ten dŽ3ni’ prisUaikyti<r kiek 
•Sandaroje“, imlų pasirink-rasta padėti, didž.o.e daly- lint naturaliu maisU nau.
ti. Kaip ilgai Si organizaci- je, nustatydavo diagnozą ir tis. (tavern, adresu 4T36 So'uJh
ją galės taip aktyviai lietu- prirašydavo gydymui vais-
viu kultūriniame programe tų. šiandie prie to prisideda LITU. CHAMBER
darbuotis, tiktai ateitis pa- įr kiti moderniniai būdai OF COMMERCE OF ILL.

rodys. Ligšiol savo atlik- diagnozo nustatymui. Šių šie pranešimai ir kiti dar- .. .. . ,. .
Uis darbais jį didžiuojasi. dienų aukštos civilizacijos bai Lietuvių Prekybos Buto < J *ei“" sav° Kasai®™-

Kas kita yra su lietuviu maisto produktai, kaip tai palaikomi duokėmis narių, ir prcfegįOaalu3 Rą-
taupymo ir statybos Talko- smarkiai devitalizuoti ir dė- taigi, kas syk.us pranešame gįĘU imU paak\las
mis-Bendrovėmis. Jos valdo, mineralizuoti miltai, nepri- vardus iš mūsų narių. j, Bonus ir tauDvti aavo
savo narių sutaupytus mili- brendę vaisiai ir daržovės
oninius dolerių, juos vis dar neretai sudaro fundamentą

Kokį darbą dirbęs?.
< • •, •. • k «

Prie kokių organizacijų priklausė?. ,.
•k*** *. b.

• • * •

A • •
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Malonėkite išpildyti šią blanką ir Kartu su savo sūr 
naus fotografija ir vienu doleriu (čekiu ar Money Order> 
orisiųskite “Draugo” administracijai, o mes pasirūpinsiu 
me patalpnti tą paveikslą su atatinkamu aprašymu.

Baigdamas savo kalbą ra 
ginu visus gerbiamus klau-
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augina ir jais verčiasi, duo- l*° maisto stoką, ka3 iššau- 
damos savo neriama gerą kia įvairius kūno silpnumus, 
pelną. Todėl šloma bendro- Jeigu prie tokio maisto dar 
vėras ne tik yra patogu, bet pridėsime perviršį karbohid 
ir reikalinga radio medium ratų, krakmolinio maisto, su 
savo vaiklą plėsti. Jų gra- darančio cukrų, tai turėsime 
Žiame darbe — mokėjame visas aplinkybes dantų ir 
lietuvių kapitalą sukoncen- snieginų ligoms. Prieš šim- 
tra.vi is savo nariuos namais tą raetų žmogus normaliai 
įr paskoloms aprūpinti — naudojo 8 svarus cukraus, o 
lieka juos nuoš’rdžai svei- dabar, kaip 1939 metais skai 
kinti. Galima būti tikrais, tliuota, jisai suvartoja 103 
kad šio karo inflacija. apie svarus. Toks cukraus kiekis 
kurią ądv. K. P. Gugis kaJ- yra, toli gražu, per aukštas 
bėjo, sunkiai uždirbtų ir tai normai, kuri būtų dantų 
stropiai taupytų lietuvių pi- sveikatai naudinga. Viršmi- 
nigų neprarys. Lietuvių Ka- neto maisto daliniu mes daž 
pitalui saugiems investmen niai naudojame metalinėse

Dr. Steposas B ežis — pinigus lietuviškose 
pirmininkas Priėmimo Ko- mo bendrovėse, 
nisijos ir gerai ž.nomas gy- .
lytojas ir chirurgas. Jo ofi-
as randasi 2201 W. Cermak 

Road.

Beu S-rwill. — p r mini n 
<as Parengimų Kom.s jos, 
įesenai pakeltas į “ser- 
jeant” Brighton Park polici 
,os nuovadoj, kuri randasi 
prie kertė3 39th ir Cilifor
ais Avenue.

Donūnik Pivnr-ūoąs — 
pirmininkas Biisinejs U Co- 
mmerce Komisijos. Jis turi 
duonos ir pyragų kapyklą 
adresu 4622 S. Marshfield 
Avenue.

K. P. Gugis — advokatas, 
kuris turi raštinę adresu

tams jau nuo seniai pijone- skardinėse ir poperinėse dė- 
raujančios ir dabar sekmin- žėse. baltųjų miltų gami- 
gai vadovaujančios Building niai jau nuoseniaį yra smer 127 N. Dearborn St. 
ąnd Loan Associacįjos, ga- kiami šiuo posakiu: “The YVilliam Popeli pirmi- 
Įima pasakyti, bus tikriau- Whiter the bread. the sooner ninkas National Defense Ko 
šia garantija. youre dead”. Čia lyg tyčia misijos. Savininkas užeigos

tsupy-
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HES PERDIRBAME JŪSŲ SEKA PARLOR 
SETĄ KAIP KAUJA UŽ PRIENAMIUI 

KANA CHICAGOJE!
“» MUSU DIRBTUVĖS TIESIAI 41 MM“

VISAS DĄRBĄS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
O V AR ANTtJOAAM AS

Neišmeskite «»vo senų. lAdėvgtų rakan
dų, bet paveskite mums. juos perdirb
ai mūsų oilMti fceo<toj« cįlrątuvąje. 
Pirmiau dirbome naujus rakasdus, o 
dabar iš prieiestiss karo msa visą nabar i _ ......................

vo dirbtuvę pertalsėm perdirbiniui senų rakandu, vartojant 
vien tik gerlauaiuB mAteriplus. Turime didsll t 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui taaUSiplų.

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite iimejn^tl savo senus snt rtsujų.

ARCHER AVENUE EURNIIURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4149 ARCHER AVĖ. TEL: LAFAYETTE JM18
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PIRMOJI CHICAGO IR APYLINKES SV. PRANCIS
KAUS MYLĖTOJŲ IR TRETININKŲ
KONFERENCIJA

Įvyks sekmadienį, balandžio 4 d., Sv. Jurgio 
parapijoj, 3230 S. Lituanica Ave., globojant 

GERB. PRELATUI MYKOLUI KRUSUI
Konferencijos tikslas yra labiau suaktyvinti tretininkų 

dvasinį gyvenimą ir labiau įtraukti į Katalikiškos Akcijos 
darbus. Konferencijos šūkis yra: “Per Serafiškos Meilės 
Dvasią į Taiką”.

Konferencijoj dalyvaus kunigai klebonai, asistentai ir 
tretininkai iš sekančių lietuvių parąpijų: šv. Jurgio, Ne
kalto Prasidėjimo, Gimimo Panelės Šv., Šv. Kryžiaus, Vi
sų šventųjų, Dievo Apvaizdos, Aušros Vartų, Šv. Juozapo, 

Šv. Petro ir Pauliaus, Šv. Mykolo, Šv. Antano, Cicero, taip 
pat: Waukegan, DI., Springfield, UI., Kewanee, III., Rock- 
ford, III., Gary, Ind., Ind. Harbor, Ind., Chicago Heights, 
UI. • t
Konferencijos programa

3 vai. popiet, Šv. Jurgio parap. bažnyčioje pamokslais, 
kurį) sakys kun. J. Vaškys, pranciškonas. Po pamokslo 
giesmės, maldos, įžadų atnaujinimas ir palaiminimas šv. 
Sakramentu.

4 vai. popiet, Šv. Jurgio parapijos salėj konferencijos 
atidarymas ir paskaita tema “Kaip vadovauti Trečiajam 
Ordinui“. Po paskaitos paklausimai, atstovų pranešimai 
iš kongregacijų stovio ir veikimo.

Po pranešimų konferencijos koncertinė dalis ir Serafiš- 
koj* Vakarienė. '

Po vakarienės kun. J. Prunskio paskaita tema “Trečia
sis Ordinas ir Katalikiškoji Akcija“.

Paklausimai ir konferencijos uždarymas.
’ f 1

“Trečiasis ordinas yra galinga priemonė, kuri turi su
grąžinti į žmonių širdis krikščioniškumo dvasią, draus
mės ir laimės dvasią”, Pijus X.

Konferencijos Rengėjai

POTVYNIS SUKfiLC S. DAKOTA MILIJONĄ DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

- "Draugas' Acmo photo

Potvynis pakilo iš Missouri ir sukėlė milijoną dolerių nuostolių Mandan, N. D. Penki 
žuvo. Penki tūkstančiai asmenų liko be past ogės. Raud. Kryžius rūpinasi nukentėjusiais, 
jie apgyvendinti mokyklose ir bažnyčiose.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

Erlicko ir Alterio su
šaudymas sujudino 
pasaulio žydus

Keista racijonavimo 
tvarka Britanijoj

LONDONAS, kovo 31. — 
Maisto racijonavimo tvarka

(LKFSB) Iš Londono pra- Britanijoj sena ir nepapras-
neša mūsų korespondentas, 
kad ir tenai didelio pasipik
tinimo sukėlė socialistų va
dų H. Erlicho ir V. Alterio 
nužudymas Sovietų Rusijo
je. Jie abu buvo žydai ir jų 
tautybės žmonės Londone 
prisiektinai kartoja: žydai 
niekados nepamirš to kruvi
no nusikaltimo. Esą Londo
ne gauta žinių, kad per pas
kutinius “valymus” bolševi
kai be kitų sudoroję Rusi
joje ir apie 42,000 kairiųjų 
bei dešiniųjų žydų.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS 
Šiuo Laiku Siūlome

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

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

1. Katalikę Tikvba I tomas. Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile. kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos i Tikiu J Dievą Tėvą.
ParaSė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina ....................................................... $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėto ias. šioje kny*
goie toliau išaiškinama Kataliku tikė'Hmo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Kataliku Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ... ............................................................. $3.00

S. Misiionieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
įdomūs aprašymai. Knvga parašvta labai srvvai 
ir Įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina .................................................*...................................... $1.57

4. Kristaus Patarimu Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir susoaudimo laikais, ga- '
Įima 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 knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais“. Kaip Dirmoii 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ........................................................................................ $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Enchnristlnis Kongresas. Para
švta Vyskupo P. Bučio. M. I. C. Knvga taip 
{domiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kai o Australiją. 
Havalus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................................................................................ $1.00

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

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

9. ftvenč. Jėzaus širdies Intronizacija. Parašė Kun. J.
Va’tkevičiua, D. D., M. I. C. Gražiai iileista 
maldų knygelė au litanija ir visomis maldomis,

(>rie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek- 
iniais aptaisais. Kaina ............................................. 35c

Užsakymu* siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Ave.. Chicago, III.

Iš Federacijos• 
veikimo

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyr. susirinkime, 
kovo 30 d., svarbiausias bu
vo raportas iš rengiamos 
spaudos dienos, balandžio 4 
d., 1:30 popiet, parapijos sa
lėj. Rengimo komisija., kaip 
pasirodo, nemažai darbavos 
ir dėjo pastangų, kad vis
kas pavyktų. Taigi, kviečia
mi visi sekmadienį, baland. 
4 d., popiet skaitlingai su
sirinkti. Nesigailėsit atėję 
valandą, kitą praleidę. Jeigu 
kas turi kitų reikalų ir ki
tur paspės, nes norima lai
ku pradėt ir ilgai nesulaiky
ti atsilankiusių.

Raportą iš Federacijos 
apskr. išdavė M. Pakeltienė. 
Gražių minčių patiekė E. 
Samienė apie Federacijos 
veikimą, jos reikšmę. Ištik- 
rųjų, kiek tenka pastebėti, 

mūsų išrinkti atstovai ar tai 
vietos Federacijos skyriaus, 
ar apskrities, kažkaip nejau
čia pareigos, kad jas išpil
dyt. Kad ir šiam susirinki
me, atstovų iš draugysčių: 
Sv. Kazimiero Karalaičio, 
Moterų Są-gos 20 kuopos, 
Saldžiausios Širdies Jėzaus 
nesirado, o jeigu apsiima 
tai, rodos, turėtų dalyvauti. 
Dėl to nestebėtina, kad, kar
tais, susirinkimuos, paklau

sius raportų iš Federacijos, 
išgirsti jog: “Ten nieko ge
ro nebuvo, mažai kas kalbė
ta“; arba “jau ir pamiršau,' 
kas ten buvo svarstoma”.’

Ne tokių raportų mes lau
kiam iš išrinktų atstovų.

Juk visi žinom, kad Fede
racija daug dirba, jos var
du daug darbų atlikta. Tik 
atstovai daugiau kreipkit dė 
mesio į savo pareigas, o pa
tys nematysit, kiek daug tu
rėsit papasakot kuopų susi
rinkimuose.

Raportai draugijų: ARD 
— E. Paulienė pranešė apie 
vajaus vakariėhę, kuri tik 
praėjo. Pradėta visų kuopų 
ruoštis prie metinioARD sei- 

, mo, kuris įvyks gegužės 23
d.

Labdarių kuopa — Var- 
, nas pranešė, kad ruošiama 
i pramoga balandžio 18 d.,
' Gramonto svetainėj. Norima 
įrengti kambarį 8 kuopos 
vardu.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių kuopos — Navickienė 

1 pranešė, kad šiuo metu nie
ko neveikiama, bet priminė, 
jog visos kuopos daro pT&- 
nus, kaip iškilmingiau šiais 
metais paminėt 30 metų su
kaktį, kaip Tėvai Marijonai 
įsisteigė Amerikoje.

Nekalto Prasidėjimo P. 
Šv. dr-jos — Vaikutienė pra 
nešė, kad sekmadienį, balan

džio 4 d., 7:30 vai. parapijos 
salėj ruošia pramogą.

Susivienymo 160 kuopos 
— E. Samienė ir M. Pakel- 
tienė pranešė apie darbuotę 
naujų narių vajuje.

Vyčių kuopos — J. Bra
zauskas, K. Zaromskis pra
nešė, kad nors daug jauni
mo kariuomenėj, bet likę. 
kiek aplinkybės leidžia, dar
buojas. Dabar eina vajus ga
vimui naujų narių.

Skaitytas laiškas iš ARD, 
kuri kviečia j metinį seimą 
gegužės 23 d. Nutarta prisi
dėt auka ir išrinkti atsto
vai: M. Pakeltienė ir P. Vai
čekauskas.

Kurios draugijos dar ne
sat išrinkusios į Federaci
jos skyrių atstovų, prašo
mos išrinkti.

Korespondentė

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

r CtA

LAI*

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

-4 BOND DAY

tai keista. Pav., yra nusta
tyta, kad racijonavimo ke
liu gautas maistas neturi 
kam nors kitam būt perduo
tas, net savo motinai, jei ji 
drauge toje pačioje šeimoje 
negyvena.

'Kitas pavyzdys: nedrau
džiama žmegui, jei jis kam 
nors duoda su mėsa iškeptą 
kokį nors pyragaitį, bet ne
gali kam nors duoti mėsos, 
kuri vartojama pyragai
čiams. ' * 1

Prieš tas racijonavimo 
maisto supainiotas taisykles 
daug kas protestuoja. Sako, 
juk jei žmogus įsigiju mais
to, tas maistas yra jo ir jis 
turi teisę su tuo maistu elg
tis taip, kaip jam tinkama.

IŠGIRSKITE SĮ VAKARĄ
GEORGE B. McKIBBIN

Darbininkai Remia McKibbin 
Dėlto, Kad

McKibbin Remias Darbininkus

WCFL - SĮ VAKARĄ 7:18
Rengėjai

LABOR’S NONPARTISAN LEAGUE f ILLINOIS)
KAY EDMI’NOSON 

Chalmian
LUTHER O. GERMAN 

Esė:-. Sec’y.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi’ankydami 

f šią Modernišką Lietuvių Įstaigą! 
ELEKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiienials.
Telefonas: VIRginia 9493 

A. P. CZESNA, savininkas

1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.
MA55AGI

Jr

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. Šfs Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

“KP“ DUTY—U. 8. CoMt Guardamen statloned at one Philadelphia 
tralntaf center don’t have to worry about drawin* a Idtchen police 

The work *» done for them by members of the
Red Crooa Canteen Corpa. Judfinf by the quantitles of food tho 
eantoon workers are preparlng here, it’a a aafe fuesa that Uncle 
Saras Coast Guardamen are well fed. j

Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin 
kimą namams rakandų, kar
petų, matrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gaai- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų. dinette setų, vai
kams lovelių, padužkų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. čionai taipgi 
randasi Optical departmentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra prieinamos: niekur kitur 
geriau negausite.

Mūsų krautuvė atdara ir ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utaraikais, ketvergais ir suba- 
tomis iki 10 vai. vakare, ši di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 72S7

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. B A R O
2ymau8 Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus

Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko į 
Braziliją ir galutinai atvyko į laisvąją Ameriką ir da
bar darbuojasi Chicagos lietuvių tarpe “Draugo” re
dakcijoje.

Knyga parsiduoda po 50 centų.

žyma., Grynai LletuvlAkl Radio 
Programai: "
WCPL.. 1000 k., nedėlios vak. » v. 
WHFC.. 1460 k., ketveraala 7 v. v.

1%:

Siųskite užsakymus į “Draugą” 

2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois
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VARGDIENIŲ SESERŲ GIEDA TURI DAUG NARIŲ, 
BET DARBAS, PRIE KURIO RENGIAS, IRGI DIDELIS

VISI, NARIAI IR NENARIAI. KVIEČIAMI Į TALKĄ 
NEPASIJUSIME, KAIP ATEIS GEGUŽES 2-ra DIENA 
Vargdienių Seserų Gildą i lioti, bet kuo greičiausiai tai

turi virš penkis šimtus narių. 
Kadangi ši gildą yra nuta
rusi rengti trilypį parengi
mą gegužės 2 dieną, — bū
tent: dvidešimts penkių me
tų sidabrinį jubiliejų nuo į- 
sikūrimo Nekalto Prasidėji
mo Šv. P. Marijos Kongre
gacijos Seserų Lietuvoj, d vie 
jų seselių tremtinių istvyku-
šių į Ameriką pagerbimui ir. Side.

padarykite, kreipdamiesi į 
dvasios vadą kun. J. Dam
brauską, kuris ne vien ti- 
kietų platinimui suteiks, bet 
ir nurodys kitas būtinas in
formacijas.

Trilypis Vargdienių Sese
rų Gildos bankietas įvyks 
gegužės 2-rą dieną Aušros 
Vartų parapijos salėj, West

Vargdienių Seserų Gildoa 
šeiminį bankietą, išrodo, kad 
dėlei tokio skaičiaus narių, 
darbas neturėtų būti sun
kus, bet, reikia pasakyti, la
bai gaila, kad ne visi nariai 
jaučia savo pareigą prie jo 
dėtis. Tokiu būdu visa naš
ta tenka panešti vienam ki
tam šimtui narių.

Neatsižvelgiant į sunke
nybes ir skaičių talkininkų,

Tat į darbą visi -gildos na
riai, kviečiami ir nenariai.

- J. K.

Velnias buvo, 
velnias ir bus

IŠ KEISTUČIO PAŠAL
POS KLUBO 
DARBUOTES

Gal, ne visiems žinoma, 
reikia pasakyti, kad darbas kad Keistučio klubas pasku- 
visgi labai gražiai ir sklan- tiniu laiku apsivalė nuo ko 
džiai eina. Tikimės, kad jis munistiško purvo, 
dar smarkiau įsisiūbuos, nes j Buvo laikai, kad nemalonu 
dar laiko yra, ir pasitikime,. būdavo nei susirinkimus lan 
kad ir kiti gildos nariai, pa-! kyti dėl komunistų keliamų

MAISTO VIRŠININKAI SUSITIKO SU PREZIDENTU

“Draugua" Acme pauto

Chester Davis (kairėje), War Food admini3trator, ir 
Claude Wickard, žemės ūkio sekretorius, kalbasi išeidami 
iš Baltųjų Rūmų, kur turėjo pasitarimus su ūkio organi
zacijų vadais dėl maisto programos.

sirūpinimu, išgamos valdy-'ją
bon nepateko.

Nepaisant, kaip jie spar
dėsi, cypė, kokius šmeižtus 
prieš valdybą varė, tačiau

“pyragą” prieš vieną
valdybos narį. Ar jiems tas 
pavyks, tai kitas klausimas. 
Tikriausiai jie patys išsike
pę ir suvalgys. Visų narių

nieko nepešė, nes perdaug | pareiga nuolat budėti, susi- 
jų j.udošiški darbai buvo aiš- rinkimus lankyti, kad neduo- 
kūs, kad protaujančiam žmo ti raudoniesiems spirgučiams 

spirgėti ir šmeižti patrijo
tus narius pronacials.'

Nepaisant, kokias komu
nistai naujas kaukes mainys,

jus reikalą ir, įsitrauks į dar-j rįetenų, intrigų, užsipuldinė- gui nepamatyti. Užtat savo 
bą.Būtų labai gražu, kad jįmų, ant valdybos, ant na-1 darbų vaisiais dabar galiųie 
taip įvyktų, nes tik bendrai. rių. žodžiu, kas tik nepūtė į
dirbdami savo gražų tikslą komunistišką dūdą, kuri triū 
atsieksime. i bijo 'prieš Lietuvos nepri-

Užtat, malonėkite neatidė- kla.usomybę ir kitokius ko-

pasidžiaugti.
Sugrįžo ramybė ir gera .

, . .. . , pleskime jas nuo jų.nuotaika kraštui, kuriame, ___
turime šiltą vietelę.' Nariai

Cicero labdariai

Susirinkimai
Bridgeport. — šv. Kazi

miero Akademijos Rėmėjų 
draugystės 2 skyriaus susi
rinkimas bus šiandien, ba
landžio 2 d., tuojau po pa-
maldų, parapijos salėje. Rei- ryto. Visi nariai privalo da- ptInksna, kuria
kia aptarti svarbų reikalą, I lyvauti toje puotojeMišios neSvarlos rankos„ (U
kuris liečia vajaus vakarie- ®v- bus laikomos draugijos
nę. Malonėkite visi nariai ■ intencija, 
skaitlingai susirinkti. XXX Bus svarbių pranešimų iš

Lietuvių Keistučio Pašai- Federacijos ir Labd. Sąjun
gos. Tie reikalai mums, ka
talikams, turi begalo rūpėti,

1 pasidarbuos, draugija turės! Darbu ir maldomis turi- 
pelno. Knygutėse tikietai tik me prašyti Dievo, kad greit

pos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekm., balan

Nors jie maskuojasi viso-
munistiškų išdavikiškų dar- itar6 kiekvien, mgnefj kiomis “patrijotinėmis'

į bų nerėmė.

Labdarių 3 kuupa :r cice- 
riečius, ię. brĮvarijikius, Jr 
visus čikagiečius kviečia at
vykti į jų šaunų parengimą, 
kuris bus sekmadienį, ba
landžio 4 d., 7 vai. vakare, |gninę’-

Nors spirgutis komunistė
lis Stalioraitukas dar karts

aukoti Am. Raud. Kryžiui. 
Pardavinėjami Karo Bonai.

Tačiau nemanykime, kad

Šv. Antano parap. salėj. 
Programa bus labai graži.

Labd.

Majoras pas mus
Balandžio 2 d., 7:30 vąl. 

vakare Lietuvių Auditorijos 
svetainėj, 3133 So. Halsted 
St, įvyks susirinkimas, šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
Komiteto. Susirinkime daly
vaus majoras Edward J. Kel 
ly, aid. H. B. Connelly, se
natorius R. Daley, Frank 
Woidat, Al. G. Kumskis, P. 
Šaltimieras ir kiti.

Be šių kalbėtojų dar bus 
rodomi judomi paveikslai a- 
pie Chicagos apsaugą. Paul 
Šaltimieras su savo radio ar
tistais palinksmins. Susirin
kusieji bus pavaišinti. Vis
kas bus dykai. Visiems rei
kalingi?. arčiau susipažinti su 
majoru Ed. J. Kelly ir jo 
programa. Tad, nepamirški
me visi dalyvauti.

Demokratas

nuo karto pašokinėja, pasi- į mums jau reikia dabar mie- 
kabinėja, tačiau maža pase- goti, kad darbas jau užbaig- 
kejų turėdamas prisėda ‘du- tas.

Komunistas nebūtų komu
nistu, jei jis nesugalvotų ko
kios velniavos.

Teko nugirsti, kad atei
nantį susirinkimą, ba'and. 4 
d., komunistai kepa vėl nau-

Toji ramybė a „siekta pa
čių narių apdairumu, kiek
vieno mėnesio susirinkimų 
Lankymu. Kai buvo vienybė, 
tai buvo ir galybė. Narių su-

f

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinėj ir Vakarinė; 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Jau Spausdinama
vr •*

Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 
gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė.. Chicago, 111.

WHOLESALE
LIQUOB 
IŠTAIGA

Uv ei to tame 
po vi**
Otatcago.

RKMKITS 
SENĄ 

LIETI VIŲ
DRAUGĄ.

*. BANTF.il, aa*.
MUTUAL LIQUOR CO. 

4707 So. Halsted 8t.
Telefoną.- ROITI.ICVAKD 0014

tai po dešimtuką.

Be to, draugija turės pa
sitarti apie savo dvasinę puo 
tą, kuri pripuola balandžio 
11 d. Mišiose šv. 7:30 vai.

baigtus šis žiaurus karas ir 
kad pasauly visuomet žydė
tų taika. A. Valančius

“Aštriausias kalavijas, bai
siausias ir ilgiausiai veikiąs

valdo nešvarios rankos’ 
Veuilliot).

džio 4 d., Hollywood avėtai- nes tai mŪ8ū gyvybiniai rei- 
nėj, 2419 W. 43rd St., kaip italai. Tuose reikaluose mes 
1 vai. popiet. Duoklės bus turim būti stipriai susiorga-
priimamos nuo 11:30 vai, ry
to. Karo tonai bus pardavi
nėjami susirinkime. Visi kvie 
čiami dalyvauti.

Lucille S. Dagis, rašt.

Cicero. — šv. Antano dr- 
gijos susirinkimas įvyks ba
landžio 4 d., 1 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kambar 
ryje. Susirinkimas yra labai 
svarbus. Bus daug praneši
mų, ypatingai svarbus apie 
draugijos parengimą gegu
žės 16 d. Knygutės jau at
spausdintos. Komisija ragi
na narius jas paimti ir sklei
sti. Dovanoms paskirta $500 
Karo Bonais. Jei visi nariai

ma
skomis, apsimesdami ištiki
mais sūnumis, tačiau vel
nias buvo, velnias ir bus.

Klūbietis

nizavę.

K-

VVOLK STUDIO
1945 West 35* Street

ADV \N( ED PHOTOGKAPHY 

|UWEST POSS1B1.E PKIULS

PHONE i VEAYETTI 2*13

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius 2iedus, Rašomas Plunks
nas ir k i t u s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

- ' 4

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreaeatative.

SHOMROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6651

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖ JIMAIS

MUTUAL
FEDERAt
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

BEG E MAN'S
4184 ARČHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenttmcskit seni,, ,miir<x1iis1ų Budclnlnkų. .ly neRnlima. ntstiityti. no. 
daugiau Jų nedirbama. Juos Kalimo, pataisyti, kad duotu plius daug 
metų patarnavimų. Jūsų Blg Ben, Ltttie Ben ir kiti budetntkai gali
ma pataLsyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPV- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriaasio Materialo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

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

PHONE: SEELEY 6103 _

STOKITE Į D.P.P. FONDO NARIUS
D.P.P. Fondas yra “Draugo” Prieglaudos Prenume

ratų Fondas. Iš to fondo pinigai yra įmami išpirkti 
prenumeratas suvargusiems viešose įstaigose ar prie
glaudose, I šiuo laiku aprūpinsime Oak Forest Old 
People’s Home, o vėliau kitas įstaigas).

Matote, J. V. Paštas neleidžia siuntinėti veltui dau
giau kaip vieną laikraščio kopijąį kokią nors įstaigą; 
bet tokiose įstaigose kaip Oak Forest Old People’s 
Home yra begalo daug, kurie norėtų skaityti “Drau
gą” per ilgas dienas ar liuosąs valandas. Paštas bū
tinai reikalauja, kad kiekvienas neįstaiginis laikraš
tis būtų apmokėtas.

Taigi, nuoširdžiai kviečiame ir Tamstą prisidėti prie 
šio kilnaus tikslo — prie “D. Pr P. FONDO.”

SAVO AUKAS SIŲSKITE ŠIUO ADRESU:

D. P. P. FONDAS. 
C-o "DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois

£ NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYD A KLAUSOSI:

IMRGUTJS
.RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehilI 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
a SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IR KAIMŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

lAhel gero. rMte. motery k eiliniai, kailiukai* pa p* loštai* arba 
eJoth kotai pamtrinlda nnkr-mintomiH kainom i*. 

ATEIKITE TE PATYS PAMATYKITE klAMHKM

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yards 2o88

Mrs. K. P. Dzlabak ir Duktė, 8av.

BANTF.il


1 I

DIEN RABTIS DRAUGAS Penktadienis, bai. 2, 1943

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

LIETUVIS CHICAGIETIS PASIŽYMĖJĘS 
KOVOSE

Afrikiečiai pavaišino Amerikos I 
lakūnus oškos pienu ir kiaušiniais
KAIP BUVO SURASTI DINGĘ LĖKTUVAI IK JŲ

PILOTAI. AFRIKIEČIAI GELBSTI AMERIKIE
ČIAMS.

Aštuoni Amerikos lėktų- mis į skrendantį lėktuvą, 
vai buvo gabenami į frontą. Vienas lėktuvas buvo nusi-,

PRAŠO MAISTO

Dirbo Cuneo Press. Priklau
sė prie Chicagos lietuvių 
draugijos.

Sgt. George Alesky (Ali
šauskas) į Dėdės Samo ar
miją išvyko 1941 metais, 
rugsėjo 17 dieną.

Jo tėvai, Mary ir Frank 
Ališauskai, gyvena Chicago

je, III.

Jie dingo vidurio Afrikoje. 
Vienas Amerikos lėktu

vas skrido Amerikos linkui, 
jis nusileido centralės Afn-

leidęs ant uodegos, kiti bu
vo keistose pozicijose.

Lėktuvas rengiasi leistis 
žemen, pas atrastus vyrus.

kos areodrome. Vyrų buvo Nėra geros pozicijos. Lėk- 
paklausta, ar jie nesutiktų tuvas nusileido miškan 
paieškoti dingusių lėktuvų ir lėktuvo įgula susitiko

ir
su

Sgt. George Alesky 
(Ališauskas).

“Keep ’em flying” yra dau 
giau amerikiečiams lakū
nams Liberators negu šūkis, 
kur tai Anglijoje.

Kai kurie amerikiečiai tris 
mėnesius yra išbuvę Tunisi
joje ir bombardavo Neapolį 
ir Sicilijos tvirtoves. Dabar 
jie grįžo kur tai į Angliją ir 
bombarduoja Vokietiją.

Vyrai grįžę iš Afrikos dar 
yra nudegti saulės. Jie pasie 
kė didelį rekordą. Atliko 30 
misijų virš nacių pozicijų ir 
kovoje dalyvavo virš 300 va
landų.

a
Smarkių lakūnų tarpe yra 

ir lietuvis chicagietis Sgt. 
George Alesky, 4201 South 
Fairfield, mechanikas.

Sgt. George Alesky (Ali
šauskas) gimė 1919 metais, 
11 vasario dieną, Canton, 
III. Baigė Kelly high school.

Karo belaisviu sąrašas
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas, kovo 31 
dieną, paskelbė 356 pavar
des Jungtinių Valstybių ka
reivių, kurie yra paimti ja
ponų į nelaisvę.

49 kareiviai yra japonų! 
nelaisvėje iš Chicagos apy
linkių.

lakūnų. Tojo lėktuvo pilo
tas, Lt. George Conroy, pa
tyręs Armijos skridikas, 
trumpai atsakė:

“Taip, sutinku. Juk ir jie 
tą patį darytų”.

dingusiais vyrais.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite į 3-čio puslapio “Clas
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!

Septyni žuvo lėktuvo 
katastrofoje pamėtė keuą

Fleming ton, N. J. — Pra-,
nešama, jog kovo 31 dieną Areodromo viršininkas 
septyni asmenys žuvo ir pen Paa-iškino leitenantui George 
ki iššoko parašiutais, kąi,0011^, jog apie aštuonis 
navy transportinis laivas su dingusius lėktuvus ir pilo- 
dužo kornų lauke, prie Cop-,tus buvo gauta žinių vakar 
per Hill, netoli Flemington, P° pi®tų. Jie pametė kelią ir 
N. J. Lėktuvas paskendo' nusileido kur tai į mišką. Aš 
liepsnose. Išsigelbėjusių tar manau, pareiškė areodromo 
pe yra chicagietis. i viršininkas, jog jie randasi

Šeši lavonai buvo rasti lėki nu0 cia i vakarus.
- t Lt. G. Conroy su savo 

draugais sėda į lėktuvą. Iš
skrenda ieškoti dingusiųjų.

tuve, o vienas kokia 20 pė
dų toliau.

Valandą išskraidė ir nieko 
nepastebėjo. Lėktuvas nusi- 

ir leido į areodromą, kuris bu- 
State, atsirado ežys ir jisivo padarytas miške, pran- 
daug gyventojams visokių' cūzų Eąuatoralinėje Afriko- 
“zbitkų” padarydavo. Nie-J je. Tuojau atskubėjo pran- 

kaip gyventojai to ežio nega cūzų komendantas, pasvei- 
lėjo sugauti. kino amerikiečius ir paklau

Kart, vienas žmogus eiį,“: ''kaiP 3ums Patinka ma’ 
pamatė (lupusį j medį. Tuo- n° ereodromas”. Ir tuojau
jau šis žmogus atsinešė bas'jis Prid8Įo: “tai P™a8_toka 

ket, medį ėmė purtyti ir didelis lėktuvas čia nutūpė

Ežys įlipo į medį ,
Chicagoje, prie 71st

ežys įkrito į besket.
Ežys buvo nugabentas į

gyvuliams globoti draugiją.

Vagia racionavimo 
knygeles

Vagiliai, pereito antradie
nio vakare, pavogė 875 ra
cionavimo knygeles (No. 2 
ration books). 800 knygelių 
pavogė iš Board No. 38, 
3150 N. Luna ave, ir 75 iš 
Board No. 24, 3827 Roose
velt rd.

Pirk karo bonus ir štam
pas. I < ♦

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys J| kair 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan. 
ąalą.

• • *

2-jų
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Lakūnai papasakojo pran
cūzui visą reikalą. Prancū
zas tuojau išsiuntė 50 Afri
kos raitelių į miškus ieško
ti dingusiųjų.

VĖL IEŠKO *

Lėktuvas pakilo iš areo
dromo ir vėl pasileido ieško 
ti. Vyrų akys įtemptos ir 
žiūri stropiai. Buvo paste
bėta du strausai. Strausai 
pažiūrėjo aukštyn iškėlę gal 
vas į lėktuvą ir jokios bai
mės nerodė. Lakūnai pama
tė du laukinius arklius, jie 
pažiūrėjo į lėktuvą, nusigan 
do ir ėmė bėgti keldami dul 
kės. Iš upės pakilo paukš

čiai. •

SUČIUPO ŽINIĄ

Po trijų valandų skridi
mo lėktuvo radio operato
rius, sgt. C. F. Keppler, iš 
Chicagos, sučiupo praneši
mą. Lėktuvas B-25 pranešė,

MATYTI BŪRYS 
AFRIKIEČIŲ

Už lėktuvų buvo matyti 
netoli šimtas afrikiečių, ku
rie stebėjos “dangaus pauk
ščiais”. Ten pat matės ir af
rikietės, kurios buvo dailiai 
papuošusios savo plaukus. 
Atrasti Amerikiečiai pasakė 
savo nelaimės istoriją. Jie 
skrido radijuso keliu ir pa
metė kelią. Paskui neteko 
gazolino. Nutarė leistis į ar
timiausią vietą. Vienas po 
kito lėktuvas nusileido į 
mišką. Keturi lėktuvai buvo 
smarkiai sužaloti, vienas lė 
ktuvas apsivertė, jo pilotas, 
JohnzW. Sherak, iš New 
York, išsigelbėjo su sužeista 
ranka. Vienas, iš aštuonių, 
lėktuvų buvo išlikęs gana 
geroje padėtyje, kurį tuojau 
galima naudoti.

Kada amerikiečiai nusilei
do lėktuvais į mišką, tuojau 
atvyko afrikiečiai. Iš karto 
bailiai dairės ir stebėjo kas 
čia atvyko.

Pas amerikiečius lakūnus 
atvyko afrikiečių vadas. Af
rikiečiai atnešė oškos pieno 
ir kiaušinių.

VARGAIS NEGALAIS 
SUSIKALBĖJO

Sunkiausiai buvo susikal
bėti su afrikiečiais. Ameri
kiečiai nemokėjo jų kalbos, 
o afrikiečiai nesuprato an
gliškai. Vienas amerikietis 
išgelbėjo situaciją. Jis turė
jo arabišką įrašą instrukci
jų knygoje. Įrašas buvo šis: 
“paimk šiuos vyrus ir nu
vesk pas artimiausį anglų 
oficerį ir pasiimk didelį už- 
mokesnį”.

Afrikiečių vadui buvo pa
rodytas šis įrašas. Jis tuo
jau dingo.

Netrukus afrikiečių va
das pasirodo su arkliu, jo 
rankoje popieris. Paiškėjo, 
kad reikia keturių dienų ke
lią padaryti į artimiausią 
Europos pareigūno vietą,

jog jau turima kontaktas Buvo parašytas aut popierio 
su dingusiais vyrais. Mano-'tekstas ir išsiųstas į reikia

ma, jog dingę vyrai nuo šios mą vietą.
pozicijos yra už kokių 75 
mailių į vakarus. •

“Draugas” Acme photo 

Prezidentas Roosevelt laiko lėkštę, o Fella pasirėmęs
ant paskutinių kojų prašo maisto.

Lietuvoje naciai įsakė nuo avies 
pristatyti pusę kilogramo vilnų

z— Vokiečių komisaras 

Lietuvoje išleido įsakymą, 
kad iš šio rudens kirpimo 
nuo kiekvienos avies turi 
būti atiduota po ]/2 kg. vil
nų, o nuo ėriuko — kg. 
(kilogramas yra 2 pusė ir 
svaro).

Šiauliuose išleistas įsaky
mas, pagal kurį numatoma 
sumažinti krautuvių skaičių. 
Jau ir šiaip Lietuvoje priva
tinėse rankose tepasiliko 
tiktai nedaug krautuvių, o 
dabar ir tą skaičių rengia
masi sumažinti.

Vokiečių firma “Grunds- 
tuckgesellschaft”, kuri per
ėmė valdyti visus bolševikų 
laikais nusavintus namus 
(vokiečiai j ų negrąžina), 
paskelbė, kad trobesių re
montas, tegali būti atlieka
mas labai ribotai. Remonto

išlaidų suma negali pranešti 
150 markių. Net sienų bal
tinti, tinkuoti, dažyti, užkli
juoti popieriais negalima be 
leidimo.

įsakė pinigus
nešti į banku

Lietuvoje vokiečių komi
saras išleido nuostatą, ku
riuo draudžiama laikyti pas 
save “dideles“ pinigų su
mas. Už tai gali būti bau
džiama net sunkiųjų darbu 
kalėjimu, o rastieji pinigai 
konfiskuojami. Tuo būdu esą 
norima “paskatinti”, kad gy 
ventojai' neštų pinigus į ban
ką.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231» VVEST ROOSEVELT ROAD

mu

Tuojau buvo pakeista skri 
dimo linija. Jau keturios va
landos kai lėktuvas ieško din 
gūsių. Staiga lėktuve pasi
girdo balsai:

; “Štai jie”.

AFRIKIEČIAI MĖGSTA 
GUMĄ

Kada nusileido Lt. Con
roy lėktuvas pas dingusius 
amerikiečius, vienas lėktu
vo narys pastebėjo kaip au
kštas negras ką tai kramto. 
Pasirodo, jog jis kramtė gu-

Pasimatė iš miško dūmai, mą, kurią jis buvo gavęs iš 
Lėktuvas priskrido arčiau amerikiečių lakūnų. Toji 

kramtomoji guma buvo išir pamatė septynis Ameri- 
II kos karo lėktuvus ir vieną 

lengvą bombanešį. Miške ap 
link lėktuvus stovėjo lakū
nai ir jie mosikavo ranko-

Chicagos. Afrikiečiams kra 
mtoji guma patiko, kai tik 
jie išmoko kramtyti.

Afrikiečiai labai pageida-

Du sulaikyti
Chicagoje, pereitą ketvir

tadienį, sulaikyti du buvę 
German-American Bund na
riai. Vienas iš jų neturi dra 
fto kortelės. Manoma, jog 
jis į šį kraštą atvyko nelega 
liai.

Nustatys žuvies kainas
Charles Triggs, kainų ad

ministracijos viršininkas, žu 
vieš sekcijoje Washington, 
pareiškė, jog greitai bus nu
statytos žuvies kainos.

Sprogo žibalas
Lietuvoje, šukonių kaime, 

Biržų apskrityje gyvento
jas Petrėnas nusipirko iš 
spekuliantų žibalo, kuriame 
buvo nemaža benzino. Bežie 
biant tas mišinys sprogo. 
Nuo užsiliepsnojusių drabu
žių ketverių metų ūkininko 
sūnelis taip apdegė, kad tuo 
jau mirė; nuo apdegimo 
žaizdų pats ūkininkas mirė 
ligoninėje.

vo nuo kramtamos gumos 
popierio. Jie tą poperį var 
tojo tabokai suvinioti ir pa 
sidarę cigarietes iš tabokos 
šauniai dūmus leido iš bur 
nos.

Pilųtas Lt. Conroy pasakė, 
jog laikas keliauti, Reikėjo 
keliauti į bazę 80* mailių.

Lt. piloto Conroy lėktu
vas ir dar kitas lėktuvas pa 
kilo į padanges. Kiti lėktu
vai turės palaukti pataisy 
mo, bet tai neims daug lai
ko.

Žmones klauso 
įdomiu pamokslu

Roseland, Visų Šventųjų 
lietuvių parapijoje, vyksta 
misijos lietuvių kalba. Misi
jas laiko kun. A. Ignotas, 
MIC. žmones uoliai lankosi 
į bažnyčią ir klausosi įdo
mių ir turiningų pamokslų. 
Misijos baigsis sekmadienį.

Įspėjo bučerius
Michael F. Mulcahy, met- 

ropolitan area OPA direc- 
tor, įspėjo mėsos krautuvi
ninkus, kad nemažintų kiau
lienos mėsos svorio pirkė
jams.

X J. Vilkiškus, L. Vyčių 
112 kp. narys, veteranas šios 
organizacijos, taipgi žino
mas politikos veikėjas Chi
cago lietuvių demokratų tar 
pe, nuo vakar dienos pradė
jo eiti L. Vyčių spaustuvės 
menedžerio pareigas. Iki šiol 
tas pareigas ėjo J. Gudaitis, 
kuris dabar palieka tiktai 
spaustuvės darbininku.

X Ona Piežienė, populeri 
Chicago lietuvių solistė, su
tiko prisidėti prie progra
mos išpildymo Ateitininkų 
draugovės vakare, kuris J- 
vyks gegužės 1 d., šv. Kry
žiaus parapijos salėj.

X Toleikiečiai begalo džiau 
giasi išgirdę, kad savo pa
rapijos salėj turės progos 
pamatyti spalvingą operetę 
“Lietuvaitė”. Ypatingai, kad 
operetėj dalyvauja ir vieno 
toleikiečių scenos mėgėjų lr 
dainininkių — S. Jurgaitė. 
Operetė bus atvaidinta ge
gužės 9 d.

X Lueija Piliponytė-Zal- 
kienė Ateitininkų draugovės 
baletą pradėjo mokinti nau
jų tautinių šokių, kurie bus 
šokami gegužės 5-8 dieno
mis, National Folk Festiva
ly, Philadelphia, Pa. šokių 
pamokos būna Darius-Girė
nas salėj, 4416 S. Westem
Ave. Jaunimas kviečiamas
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atsilankyti ir pasimokyti he 
tuviškų tautinių šokių.

X “Karo metu”, vaizdelį 
iš lietuvių gyvenimo, ruo
šias atvaidinti scenoje Auš
ros Vartų parapijos choras 
po Velykų. Vaizdelis kaip 
tik tinka šiems laikams.

X Sodalietės Šv. Kryžiaus 
parapijoj sekmadienį, balan
džio 4 d., po 9 vai. Mišių šv. 
ruošia “hike”. Sodalicijos le 
šomis visoms “hike” daly
vėms bus paruošti pietūs. 
Duodama proga visoms na
rėms smagiai dieną praleis
ti.

X F. ir B. Urbeliai, žino
mos duonkepyklos adresu 
1800 West 46 St., savinin
kai, šiomis dienomis gavo 
laišką, fotografiją ir diplo
mą nuo savo vienturio sū
naus Jono, kuris liuosnoriai 
yra įstojęs į karo laivyną. 
Jis baigė Aviation Ordin- 
ancemens School tapdamas 
3rd Class Seaman. Ražo: 
“anksčiau buvau jūsų ‘sail- 
or boy’, o dabar esu 'sailor 
man’”. Su tėvais džiaugias 
lr jo sesutė Barbora.

X VVest Side iš keliolikos 
veikusių lietuvių bučernių, 
rašinui užėjus beliko tiktai 
trys ir, kas įdomu, visos prie 
VVest 23rd St.; Kaminsko 
(prie Oakley), James and 
Son (prie Leavitt) ir J. žur- 
kausko (prie Damen). Lietu
viai turi remti savuosius. 
Juo jie surinks daugiau mė
sos ir groserio štampų, tuo 
pilnesnės bus jų krautuvės. 
Be to, nereik pamiršti, kad 
svetimieji neremia mūs tau
tinių ir tikybinių reikalų.


