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Amerikiečių pietinė grupė susimetė 
prasimušti per priešo liniją

t Veržiasi duoti pagalbos britams;
* • 1 • ' , ' * > f 1 t i į
kovos su priešu vyksta kalnuose
SĄJUNG. ŠTABAS, Š. Af

rikoje, bal. 4. — Amerikiečių 
armijos tankų ir infanterijos 
grupė centralinės Tunisijos 

z fronto pietuose pasmarkinusi 
veržimąsi kalnuose pasiekė 
ašies apsaugos liniją ir su
simetė priešą atakuoti, kad 
prasilaužti ir veikiau pa
siekti pajūrį.

Amerikiečių tikslas yra 
gelbėti britų 8-tajai armijai 
nugalėti Rommelio korpuso 
užnugarines sargybas, ku
rios šiauriuose nuo Gabes 
pasirinko pozicijas ir atkak
liai ginasi. Tos priešo pozi
cijos yra ties Wadi Akarit.
'Kaip tik gen. Eisenhower, 

vakar grįžo po karo frontų 
inspekcijos, gauta žinia, kad 

Ąaaiarikiečiai pakilo veikti už 
15 mailių rytų link nuo EI 
Guetar. Čia pripažįstama, 
kad amerikiečiai turės pa
kelti..didelius sunkumus ko
vose su jpatyrusiuoju priešu. 
Bet reiškiama viltis, kad

NAIKINA AŠIES UOSTUS VIDURŽEMIO JUROJE

priešo linija kalnuose bus 
sulaužyta ir .užsimojimas at
siektas.

Praeitą penktadienį EI 
Guetar pietuose 32 priešo 
tankai sukėlė kontrataką 
prieš amerikiečius. Ameri
kiečiai ataką atmušė ir tas 
juos paragino daugiau ir
smarkiau smogti ašiai. į , '*Druu<»m" Acme piloto

Kad vokiečiai nepabėgtų iš Tunisijos, sąjungininkų lėk- 
Kituose Tunisijos frontuose: tuvai naikina ašies uostus Viduržemio jūroje. Kovos že- 

Britų 1-moji armija šiau- ra®3e: Tunisijoje sumažėjo dėl gausiai išmėtytų minų.

Gabes, Tunisijoje 
pakeistas kapais

SU BRITŲ 8-JA ARMIJA 
GABES, Tunisijoj. — Gabes 
miestelis griuvėsiuose. Dau
gumas namų, kaip europie
čių, taip arabų be stogų, ar
ba su išvirlusiomis sieno
mis. Jūros pakraščiai ir gat
vės orinių bombų suduobė-

Ne vieni britai kariauja Afrikoj, 
kaip kas norėtų kitaip manyti

SĄJUNG, STABAS, š. Af
rikos bal. Iš Apglijos
depesuojamonaįs žiniomis, 
per laikraščius ir radiją daž
nai keliama* įspūdis, kad 
Tunisijoje britai daugiausia

tos. Takai pakeisti apkasais. j kariauja, kad britų genero- 
Visur išmėtyta daug šalmų, lai šiai visai kampanijai va-

durtuvų ir kai kur dar ir 
šautuvų. Miestelio gėlynuo
se palaidoti žuvusieji karei
viai. Šį miestelį, ypač prie
plauką, sąjungininkų lakū
nai dažnai bombardavo.

Miestelio gyventojai, kurių

dovauja ir . kad amerikiečių 
armijos vadai esą tik figū
ros. Čia oficialiai apgailima 
tokių įspūdžių skleidimas, 
kadangi tas visiškai klaidin

ga.
Amerikos kariuomenės vie-

daugumas atrodo yra sim- šųjų santykių ofiso aukšto- 
patingi kovojantiems pran-' sios rangos karininkas sako,

informuojama ir tokios in

formacijos yra priešui nau

dingos. Tas visuomenėje ke

lia daug nepasitikėjimo są

jungininkų solidarumu Tuni
sijoje.

Karininkas pareiškia, kad 
Thinisijoje ne vieni britai ka 
riauja. Kariauja lygiai ir a- 
merikiečiai, nors britų ka
riuomenės skaičius ten di
desnis. Viepi, ir .kįti bendrai 
grumiasi su bendruoju prie
šu. Atskirai veikdami nei 
vieni, nei kiti negali laimėti.

Kinai atmuša
japonus ties ■ 
Geltonąją upe

riuose pažangiuoja — artin
asi į Mateur, už 18 mailių 
nuo Bizerte.

Sąjungininkų lakūnai bom
bardavo įuostus Messina, Si
cilijoj, ir San Giovanni, Ita
lijoj. Be to, atakuoja priešą 
visuose frontuose Tunisijoj.

Paskelbta, kad tarp kovo 
20 ir balandžio 2 d. Š. Afri- 
k >j sunaikinta 172 ašies lėk
tuvai. Per tą laikotarpį są
jungininkai prarado 70 lėk
tuvų.

25 ASIES LAIVAI 
NUSKANDINTA

Naujosios Gvinėjos raistuose eina 
sąjungininkų kovos su japonais

KAŽKUR AUSTRALIJOJ, pusiasalio ir bazės atokumas 
bal. 4. — Sąjungininkų ar
šios kovos vyksta su japo
nais rytinės Naujosios Gvi-
nejos šiauriniuose pakraš
čiuose tarpe Tufi pusiasalio 
ir japonų bazės Lae. Tarpe

KETURI JAPONU 
LAIVAI SUNAIKINTA

SĄJUNG. ŠTABAS, Aus
tralijoje, bal. 4. — Sąjungi
ninkų lakūnai Kavienge, 
New Ireland, nuskandino du

4. — Paskelbta, kad pietinėj i nai ii* submarinai" Vitoržė- j“P°n«» vieną di
mio jūroje nuskandino 25 del> nalk,ntuv* lr *» kit“8 

ašies laivus su karo reikme
nimis, siunčiamomis į Tuni- 
siją. Be to, 32 kiti ašies lai
vai sugadinta.

LONDONAS, bal. 4. — Iš 
Algiers per radiją paskelb- 

CHUNGKING, Kinija, bal.1 ta ka<j sąjungininkų lakū-

Shansi provincijos daly vyk 
sta kinų kovos su japonais, 
kurie vartoja tankus. Japo
nai ten bando persimesti per 

^Geltonąją upę, bet kinai jų 

tas pastangas sukoneveikia.

karo laivus sugadino.

Pradėjus 1937 metais j<a- 

ponai dažnai bando persi

mesti per tą upę Shansi pro

vincijoje. Bet visados neturi 
pasisekimo.

WASHINGTON. — Balan- 
džio 12 d. vyriausybė iškels 
visam krašte kampaniją su

Britu lakūnai ’ 
atakavo St. N^ake

WASHINGTON, bal. 4. --i 
Laivyno departamentas pa
skelbė, kad V. S. submarinai 
japonų dominuojančiuose 
vandenyse nuskandino ketu 
ris japonų laivus daugiau.

Britų ir kanadiečhj Lakūdai 

atakavo Lorient^ ir St. Na- 
zaire, Prancūzijoje. Tą pat 
laiką vokiečių lakūnai bom
bardavo pietinę Angliją, 

rinkti 13 milijonų dol. par- kur apie 12 asmenų užmuš- 
duodant karo bonus. ta ir daug daugiau sužeista.

cūzams, sako patys kai ku
riuos sunaikinimus atlikę, 
kad tuo būdu pakenkti ašiai. 
Vietomis jie išardę gatves 
tvirtindami, kad reikalingos 
taisymo, nors to nebuvo rei
kalingos.

Britams paėmus miestelį b 

ant vienų viešųjų namų ras
ta iškelta prancūzų trispalvė 

* [ vėliava. Trijų bankų direk

yra apie 225 mailės. Kovos 
eiųa atogrąžų raistuose.

Anot Žinių, sąjungininkai 
pažangiąja. Sąjungininkai' ^;"ni^akundė, kad vo-

•1 • ¥• • • - _ _ . A_  7yra amerikiečiai ir austra 
lai. Svarbiausius žygius at
lieka amerikiečiai, kurių y- 
ra daugumas ir kurie visa
dos yra priešakyje. Jų prie
šakinės sargybos veikia Ta
ria paupiu, tarpe Papua ir 
britų N. Gvinėjos dalies. Ko
vų pasėkos ir smulkmenos 
kol kas nežinomos.

CHICAGOJE
■'.u ' •

Chicago pilnai pasirengęs 
miesto mayoro rinkimams, 
kurie įvyks rytoj, balandžio 
6 d. — pirmą kartą karo 
laiku.

Išrinkto mayoro inaugu
racija bus balandžio 9 d.,

Tarp nuskandintųjų buvo ateinantį penktadienį.
LONDONAS, bal. 4. __ i vienas naikintuvas ir kitas

KARO FRONTUOSE
KS,- Ji1 - * • * *

TUNISIJOJE —
Centralinėj Tunisijoj amerikiečių divizijų pietinė gru

pė (kolona) kalnuose kovoja su ašimi, ši grupė ryžosi per- J šliaužti per ašies liniją, «n )gti į pajūrį ir ten atkirsti
Rommelio užnugarinėms jėgems pasitraukimą. 

PACIFIKAS —
Sąjungininkų lakūnai atakuoja japonų bazes ir skan

dina laivus. Kovos eina su ] riešu N. Gvinėjos raistuose. 

RUSIJA —
Kaukaze rusų armija vakariniam Kaukaze atsiėmė dar 

vieną miesteli ir kaskart lab tu žnygia vokiečius Novoros- 
siiako apylinkėse. Kitur vokiečiai taip pat nugalimi. 

KINIJA —
Kinų kariuomenė pliekia japonus Shansi provincijoje. 

Neleidžia japonams persimesti per Geltonąją upę.

•J* J

Amerikos kariuomenės ge- 
kad minėtų įspūdžių per nerolai nėra figūros. Jie yra 
laikraščius ir radiją skleidi-; lygūs britų generolams ir 
mas yra neteisingas. Tuo bendrai tariasi ir bendrai 
būdu visuomenė klaidingai veikia.

Sąjungininkų sausžemio jėgų vadas 
įvertina britų žygius Afrikoje

SĄJUNGf. ŠTABAS, Š. Af-i k;iri daiug pasižymėjo nttga-

— didelis transportas.

95 australai
kareiviai mirė 
japonu nelaisvėje

SYDNEY, Australija, bal. 
4. — Ministro pirmininko 
pavaduotojas F. M. Forde 
paskelbė gautą iš Raudono
jo Kryžiaus pranešimą, kad 
95 australų kareiviai mirę 
japonų karo stovyklose.

Anot Raud. Kryžiaus, ja
ponų nelaisvėje yra 597 aus
tralų karininkų ir 1,463 ka
reiviai. *

LONDONAS. — Per Al
giers radijo stotį Lavalis į- 
spėtas, kad prancūzai pabi
jotai artimoje ateityje grįė 
Prancūzijoįr.

Rytoj piliečiai paduos bal
sus už mayoro, miesto kler
ko ir miesto iždininko kan
didatus. Be to, atskiru balio- 
tu renkamas vienas miesti
nis (municipal) teisėjas.

Balsavimai vyks nuo 6:00 
ryto iki 5:00 vakaro.

Visos balsavimų vietos 
turės policininkus.

Rinkimų boardo vyriau
sias klerkas John S. Rusch 
spėja, kad ii visų įsiregis
travusiųjų piliečių apie 66 
nuošimčiai dalyvaus balsa
vimuose, toli daugiau, negu 
dalyvavo “primary”.

Oficialus balsų. perskai
čiavimas prasidės po balsa
vimų rytojaus dieną ir gal 
bus užbaigtas mayoro inau
guracijos dieną.

Praeitą šeštadienį užbaig
to Chicagoj požeminio gele
žinkelio dalimi leista publi-

kiečiai iš bankų pagrobė vi
sus žydų indėlius. Prieš ap- 
leisiant miestelį žydų na
muose naciai atliko ‘reidus’ 
ir iš jų pagrobė pinigus ir 
kitus verting:.is daiktus, sa
kė policijos viršninkas.

Iš Gabes ašies kariuome
nė nusinešdino šiaurių kryp
timi pajūriu. Britai nė vie
no ašies kareivio nerado.

Laefare medalis 
vž 1943 metus 
autoriui pripažintas

NOTRE DAME, Ind. bal. 
4. — Notre Dame universi
teto vadinamas Laetare me
dalis pripažintas Thomas 
F. Woodlock iš New York, 
autoriui ir Wall Street Jour
nal editorijalų bendradar
biui. Jis yra airys ir Ameri
koje naturalizuotas. Moks
lus ėjo Anglijoje.

rikoj, bal. 4. — Grįžęs iš 
karo frontų Tunisijoje in 
spekcijos vyriausias sąjun
gininkų vadas šiaurės Afri
koje gen. Dwight Eisenhosv- 
er paskelbė, kad britų loji 
ir 8-oji iarmijos nuo šio lai
ko bus žinomos kaip 18-oji 
armijos grupė. Grupės vy
riausiuoju vadu yra gen. 
Alexander.

Keturios amerikiečių divi
zijos veikia Tunisijoje. Leit 

i gen. Patton, Jr., joms vado
vauja.

Gen. Eisenhower giliai į 
vertina britų grupę, ypač 
8-ąją armiją, kuriai vado
vauja gen. Montgomery ir

Kristaus drobulė 
paslėpta Italijoje

BERNAS, Šveicarija, bal. 
4. — Italų laikraštis Gior-

lėdama fieldmaršalo Rom
melio korpusą Egipte, Tri- 
politanijoje ir pagaliau Ma- 
reth tvirtovių linijoje, Tuni
sijoje. ' .... s.

> ... - ' • J
■ ■ ' .

Rusai Kaukaze 
atsiėmė miesteli

LONDONAS, bal. 4. — Ži
niomis iš Maskvos, rusų ar
mija vakarinio Kaukaro 
fronte iš vokiečių atsiėmė 
dar vieną miestelį, nukovė 
450 vokiečių ties Donec upe 
ir apvaldė perėjimą per tą 
upę.

Vidunakčio komunikate 
pažymima, kad vakariniam 
Kaukaze atsiėmė Prikubans- 
ki miestelį, kurs yra <u& 33 

mailių šiaurių link nuo No- 
vorossiiska Tenai apie 250 
vokiečių nukauta.

Į Ties Donec upe didelės

nale d'IUlia, rašo, kad ap.! kautynė* Įvyko pietuoM nuo

kai važinėti traukiniu. Bi
lietai buvo stotyje parduo
dami karo bonai nuo 25 dol. 
iki 1,000 dol. vertės. Daug 
žmonių entuziastiškai pasi
naudojo nepiaprasta proga.

Rytoj, bal. 6 d., Armijos 
diena. Chicagoj bus kukliai 
minima. La Šalie viešbuty 
bus surengti pietūs.

žemės departamentas J- 
sakė, kad neparduotos krau
tuvėse duonos duonkepiai 
neturi imti atgal. Tuo būdu, 
sako, bus sutaupyta milijo
nai svarų sausojo pieno ir 
cukraus, žmonės gali var
toti sužiedėjusią duoną.

Izyum, už 70 mailių pietry- 
tų link nuo Charkovo. Visos 
ten motorizuotos vokiečių 
jėgos sutriuškintos. Ten vo
kiečiai be 400 nukautųjų ne
teko dar ir penkių tankų ir 
septynių kilnojamųjų pa
trankų.

Belgorodo šone, už 50 mai
lių šiaurių link nuo Charko
vo, ties Donec, vokiečių gau
singas dalinys išblaškytas.

saugai nuo orinių atakų iš 
Turino katedros kcįpilyčios 
paimta į slaptą vietą drobu
lė, kurioje Kristus buvo pa
laidotas.

Ta slapta vieta yra žino
ma tik Turino arkivyskupui,
Italijos karaliui ir sosto į- 
pėdiniui.

Ilgiausius metus drobulės 
relikvijos tikrumas buvo 
kontestuojamas. Ir tik prieš 
12 metų mokslo keliu jos ti
krumas pripažintas.

LONDONAS. — Britų 
maj. gen. P. R. Laurle teie- I 'o,. PU’Mo “<*•* 
mo nubauatas 2,350 dol bau.|,ln*d ” ,ta,I Tj

da už civilinės racijonavimo (gera, apmokamų darbų! 
knygutės vartojimą.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel-
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Klaipėdos krašto 
atplėšimo minėjimas

Los Angeles, California. - 
Kovo 21 dieną Šv. Kazimie
ro parapijos sagėje vėl įvy
ko subūrimas, šį kartą su
minėti liūdną 4 metų sukak
tį, išplėšimą Klaipėdos mies
to, vienintelio Lietuvos uos-1 lap;,fl atvertęs atgal: kas 
to, ką atliko žiaurusis nuo taį buvo senovėje Klaipėdos 
šimtmečių mūsų kaimynai kraštas, prūsų žemė, Ipurią

Ragino dirbti, būti vienin
giems, neužmiršti savo se
nosios tėvynės, jai padėti 
sunkiose valandose taip kaip 
mes jos nepamiršome po di
džiojo karo.

Garbės konsulo J. Biels
kio kalba buvo įdomi išori
niai. Šia proga jis šiek-tiek 
ilgiau kalbėjo kelis istorijos

T

— naciai.
Kaip ir visuomet, prelatas

J. Maciejauskas neleido

sumindžioję, išnaikino ištau- 
tindami tie patys žiaurūs 
kaimynai, kurie 1939 metais

mums užmiršti nepaminėjus išplėšė iš mū;ų vienintelį 
šią skaudžią sukaktį. Tiesa, uostą, o dabar turi užpuolę 
turime dabar daug didesnių visą kraštą žiauriaiteiu bū- 
bėdų ir rūpesčių ir norų, tai- jų jį įr j0 įmones naikinda- 
gi šia proga ir buvo daug Konsulas trumpai papa- 
k aibė t a ne tik apie Klaipė- gakojo 1923 metų įvykius ir 
dos netekimą, bet ir bendrai kaip buvo ■atgautas Klaipė- 
apie mūsų tėvynės Lietuvos <jos miestas ir kraštas ir 
dabartinį stovį.

Susirinkimą atidarė pats
mums valdyti priskirtas. Pa
reiškė vilčių, kad Liet,r.,va

PRANCIŠKA
MLRAU&KAlTfi

Gyveno 33 u 9 S Lituan'ca A v.

Mhė Hal 3 d., 1943, »:0l> vai. 
vak, sulaukus 72* m. amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo U Ita- 
seinių apeiti., Viduklės parap., 
l’aupynėtj kaimo

Amerikoje išgyvenę 35 m.
Paliko dideliame nuliūat.iM 

pusbroli Juozapų. ir brolienę 
Veron kų Mur„uokus ir jų S •.<, 
mų, sesers sūnus Kazimierų ir 
Petrų Urbučius lr daug kitų 
giminių, draugų-gių ir pažįs
tamų.

Priklausė »prie Apaštalystės 
Matuos, Tretiu.nkų ir Gyvojo 

^Rožanr'iuus Draugijos.

Kūnas paSarvotas M. Phl- 
tlps koplyčioje, 3307 S. Litu
anica Ave. 7 ’ ‘

latidotuvčj jvyks Ketvirtad., 
Baland S d. IS koplyčios 5.00 
vai. ryto bus all>Oė.a į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių. Kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, po pamaldų 
bua iiubdeta. J šv. Kazimiero 
kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gi's ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliū’ę INisliroVs, Brolienė, 
Scsrtis Sūnai ir Uhtitaė*.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, . Tol. Yards 
4908.  

MARIJONA A. YUŠKIENE 
(po tėtais KuzaHė)

Mirė Hal. 4, 1943. 12:25 vai. 
po p.et, sulauaus pusėj amž.

Ganus t.,etuvoje. Kt.o is Pa
nevėžio apskr., Velykių parap, 
Mažu ti.ų Kaiiuo.

Alllerkoje išgyveno 31 m.
Paliko dideuame nuliūdime 

mylimų vy.ų Juo.apų. dukterį 
Eugenijų, 2 sūnus Juoza,*ą lr 
Danielių, du broius Tadeušą 
ir Adolfų, švogerką Konstan
cijų daur.enę ir jos šeimą, pu- 
sesre Vincentų Orgallūnlenę ir 
jos vy.ą Adomų ir šeimų ir 
daug kitų gimimų, druugų ir 

-pažystamų. Lietuvoje patiko 
seserį Rozaliją Kairienę ir Jos 
šeimų.

Vtuionė priklausė prie šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų Dr-jos ir Lietuvių Amer.- 
kos Piliečių Kliūtie.

Kūnas pašarvotas namuose 
po adrtsu 2911 W. 40th Str.

t Tel. Yards 2976.
laidotuvės įvyks ketvirtad.,

Baland. 8 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bua atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo švenč. Pan lės pa
rap. bažnyčių. kurioje įvyks 
gedu'ingos pamaldos už velio
nės s.elų. Po tumulių bns 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti ladotuvės*. ,

Nuliūdę V.v ag, Duktė, Ši
luti, Broliai, ftvogerka, Ptesr- 
st-rė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorus J. 
Liulevičius, Ttl. Laf. 3572.

prelatas. Toliau savo nuo- vėl taps laisva su Klaipėda, 
širdžiai lietuviškoje kalboje Tilže ir Vilnium, o kol kas J$ancĮįtQį pab©CIO ‘ i^an Buren’ ir pagrobė virš n*o£UKpag 
pasakojo įspūdžius ir paty- nereikia nusiminti, kad ne. $6,000. Banditai pabėgo nuo uikie
rimus, kokius jam teko tu- mes vieni turime tokių bė- gy $6,000 tamsiu automobiliu.
rėti kaipo kaimynystėje gy- ^ų. turi jų ir kiti kraštai ir

krašteliai. Trys banditai, pereitą pen-
Po to sekė kapitone P.!ktadienį> įsibrovė » City Pervėlų gailėtis, kada jau

Lab&nausfko kplbfi. Jaunele- ;rrency Exchange, Ine., 1624 proga praleista, 
tą kartų esame girdėję šį

venančiam au Klaipėdos kra 
što lietuviais, ir kas buvo 
vokiečiai per žmonės, kaip 
jie įžiūrėdavo j lietuvius irj 
kaip jie traktuodavo bend
rai tuos žmones, kurie buvo 
ne jų tautybės, arba nesi- 
duodavo lengvai vokietina
mi. Prelato kalba buvo įdo
mi, kaip visuomet, retkar
čiais paįvairinta, pagražinta 
lengvu jumoru. Kaipo dva
sininkas, visuomet pareiškia 
viltį ir tvirtą tikėjimą į Die
vą ir kad Jis mus neapleis.

jauną žmogų kalbint, besi- kiek kart* > sveikino mū-iro jie viską: ir pietus ir mi- 
sielojant Lietuvos ir lietu-; s9 trispąlvę nuleisdami aa- nėjimus ir įvairius parengi- 

vasias vėliavas ir kad Lie-1 mus Lietuvos ir lietuvių var-vių reikalais. Šį kartą ypa
tingai jausmingai kalbėjo a- 
pie Lietuvos pajūrį; apie 
Klaipėdos kraštą, apie aš- atplaukdami į mūsų uostą

tuvai prisikėlus tie, ir dar 
daugiau'tautų, sveikins mus

girną mūsų jauno Laivyno, jo 
užuomazgos jr iki tos die-

— Klaipėdą.
Tarpais korporalas V. Jur 

' gelis padainavo keletą dainųno?, kuomet teko išbėgti ir.
palikti visa kas buvo suk, r- akompanuojant seselei M. A-

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

ta kad likti gyvu. Ypatingu 
užsidegimu nušvietė mums 
uosto reikšmę kraštui, reikš-

sizijai. Buvo paruošta ir pa 
skaityta rezoliucija, kuria 
susirinkusieji priėmė šio mi-

-1**1 e ?' J

? y, r 
» Ik ilb

Budriko Didelė Krautuvė
•

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną paairin 
kiną namams rakandų,- kar- 
petų, matrasų, springsų, elek
trikinių dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, £>aduSkų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jevvelry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. čionai taipgi 
i ndasi Optical depart mentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra, prieinamos; niekur kitur 
geriau negausite.

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

JOS. F. BUDRIK,
Inco

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

Y
Zyiuti-, Grynai l.leltitlškl Kailio
IhrugMMuel:
W(’FL., 1000 k . nedėlios vak. 9 v. 
WHKC„ 1450 k., ketvergaia 7 v. v.

mę turėti tokį gražų pajūrį nž->lmQ Pro«a' R«°Hucijoa 
kokį Lietuva turėjo. Skait-1 h;* sP’udai Plotos vėliau, 
linęmis išdėstė, kiek laivų į Pr<«raIni» vedė jaunuolis 
savaitę, į mėnesį, į metus Ronalda8 Pocius. Jis taip 
lankydavo mūsų uostą ave- P31 paskaitė trumpą Kiai-
timų kraštų laivai; kokia Pėdos Inie8to Bai'
prekyba eidavo besikeičiant SSme augiedo-
produktai3 su įvairiais kraš- daKU Amerikos ir Lietuvos
tais. Papasakojo, kaip buvo k*mnu8- 
užimtas Klaipėdos miestas Prelatas dėkojo viaiema 
hitlerininkų 1939 metais, atsilankurtem. ir gailėjosi 
kaip mūsų laivai liko pliū- j kuP“ duoda“ vedžioja- 
dūrinėti atviroje jūroje per ml mūS1' keli« {il esančių 
kelia mėnesius. Tragiška ir kacapiškai nusiteikusių. Da 
liūdna padętis tuomet mums
buvo. Bet, jlgai neliūdėjom, 
sukrutom lr įrengėm šven- Į 
tosios Uostą. Klausytojams 
patiko jaunojo kalbėtojo en
tuziazmas ir .tikėjimas į švie 
šią ateitį. Tik, žinoma, nesė- 
dint rankas sudėjus ir nelau
kiant kol kiti mums ką nors 
padarys ir atneš. Baigda-

du. Tokiu būdu tik mūsų 
žmones privilioja. Kaip pas 
juos nueini, ką ten girdi? Ar 
apie Lietuvą?. Nieko pana 
šaus. Vienas tik Rusijos gar
binimas ir dar teartą, ir dari 
Rodos užtektų kad vieną kar 
tą žmogų apgauna ir jau 
nereikėtų ten begrįžti. Ir dar 
daugiau skaudu, kuomet lan
ko ir remia juos mūsų geri 
lietuviai. Kokiais išrokavi- 
mais tiesiog negalima su
prasti. Taip ir šią dieną, kad 
mums pakenkti jie irgi neva 
tai surengė pietus Raudono-* 
jo Kryžiaus naudai, bet tik
renybėje, tai matuškos Ru
sijos naudai. Tai jau tokie 
padarai visiškai susižavėję 
svetimų dievų garbinimu. Sa 
kau, gaila mūsų iki šiol ne
susipratusių šiuo reikalu 
žmonių. Per savo neva tai

Prašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

U2KIETEJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
Kai Jums prikimba veiksminis už

kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti. ne rv uot i ir blogoje nuotaiko- 

j Je lr nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemięų. neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gasų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
IVter’s daug metų išmėginto Unmozn. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gihuo/ai 

I duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gasus, 
tr suteikia skilviui malo-

I nų šilumos jausmą. Var- 
toklt kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jfls 
vėl norite jausti 
džiaugsmą malo 

e 1 bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pat laiku paleng-. 
vlnti jūsų skilvį, 
įsigykite Goiuozo 
šiandienų

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėje, siųskite prašymą dėl mū
sų ''susipažinimui" Gomozo ir gau
site—.. J } ,

DYKAI
Bandymui Bonkutės

DR. PKTKkt*K OLE.IO UNIMF.NT—
antiseptikas—kuris suteikia greitą 
palengyinliną nup reumatiškų ir ne- 
uralgįškų .skausmų, muskulinto nu- 
garskausino. sustingusią ir skaudžių 
muskulų, patempimų lr nykstelėji- 
mų.
Dll, 1‘KTF.K’S MAGOLO—alkalinas 
—palengvina nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rpkšties nevirškinimas ir rėmuo.

:: ŠlįsKii šI ’ŠPEČiAL ’ PASIŪLYMO”
Kuponą—Dabar

'() Įdėtas $1.09. Atsiųskite man 
apmokėtą ll uncijų GOMOŽO ir 
dykai—60c vertės— bandymui bon- 
kutę OLEJO MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas

Adresas

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WE1NE, O.D.

AKIS

PR. S. WĄ1NE, O.Dl

mas dar pakartojo tuos tūks 
tančius tūkstančius Laivų ap 
lankiusius mūsų uostą ir

NUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFĄYETTE 3535
VALANDOS; IMrmatl:, Trcčlatl, P«-«kMul. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

. An(r*t. ir Keti irtodlcnlaU Nuo lū ryto Iki 10 vak.
Acšt«<licnial« Ir Kckraadleniate Pagal Siitert|

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REPINAN8A VIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS tEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI"!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
aurance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 5236 80. HALSTED 8T. 

ąggagž

______ J
r

A
f1 l'fHOAl lAI'MINGS

Piktadarystė skaistėja be
dievio akyse. (MaJioniedas).

Kvailys gali daugiau už- 
negu septyni mokslinčiai ga 

j lėtų atsakyti per metus.
1 (Senas posakis), 
i_______________________ 1

: DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV GVDVT- « .
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 tumo, skaudamą akių karštį,atitai- 
Pritaiko Akinius 30 trumparegystę ir toliregystę.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 melų praktikavimu
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistu 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

. esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

4B* Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirlrtuiė 
3401 80. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street

Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas Oi' • 
romu su elektra parodančia nša- 
žiausiu klaidu. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaiku*.

Kreivos akya atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki • v.

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 vak. Seredomis nuo pietų, s Na-
Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėllomls Susitarus.

P. KAL
. xJVOKATAS

i i • I ;
Kasdjen vai.—10 iki 8 

Trėč. ir Penkt. 10 iki 6.
632& 80. VVESTERN AVE.

Telefonas PROspeet 1012-0721

CHARLES
, ADVOKA'

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mu ke akinių. Kainu pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phuu TARDS U73 , _
rrPhone: Y.1RDS 1373

Jaunuolia., kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr* š priežas
ties spalvų neregejūuo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

LIETUVIAI DAKTARAI

■ t • t ’
60c vertės

Pašto Ofisus ....................... .. .................
DU. PKTFIt FAHHNkY * SONS CO

l>«'pt. 671-1A 
VI HMhlafftoii Blvd. < Um mko, III.

2541 Sttuiley St., H iRiilpeg, Mmii.. ( an

laikraščius mūsų klubai ir 
organizacijos yra nuolat 
šmeižiami ir puolami. Jau 
to, rodos, užtektų, kad su 
jais už vieno stalo nesėdėti. 
Kada mes suaiprasime ir ka
da mes save ir savuosius pa
žinsime? Reikia tikėtis ir 
laukti, kad greitai tas bus.

Los Angelietis

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

* t . .t g t

7 So. Dearborn Streel
Rdom 1230

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

»• iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutart]

Namų Tei.: Abprdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

pora aklų visam ■ 
■aesofelte jaa teisd*

Tik
ml

liagMunlnuotl jas modernlšklauid* 
mstoda, barta reaėjlmo mokslas 

gali suteikti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina

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

OPTOM B71 RIMTAI
1801 8o. Ashland Avenne

IT s m pas lS-tos
rešBfomMi OAHAL Qeu. (Jbtoam 

OFISO TALARDOH: 
Kasdiaa š:M a. m. iki p. m

Tri Mag. ta* Mtatf. PiM a. at. 
HB.?;!!, t ffl

Pirk karo bonus ir štam
pas. _____

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 4 ir nuo 6 iki 8 vai. valr
Nedėliomis pagal sutart}.

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. P&Oapect 19S0

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandoe: 3 — 8 popiet,

Tel. YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Onso Tel.....................VIRginia IbSd

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 SEGAf
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4729 So. Ashland Ave.
(2-tros lubosi

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki o:o'» vai. vak. 
Nedehomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. VVestern Ave.
OPUSO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama —
> tetukite KKDzie 2868 

- VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
MfršAdiunKio nagai MiMttarlm*.

LIETUVIS D AKT Ali AU 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. r. BUDRIK
KKACTUVfUE

3241 So. Halsted Sf.
TELEFONAS:

Calumet 4591 f
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RU DIRNR. “DRAUGU"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
—-----------------------------------------------------------------------TT

Ofiso teL VIRginia 0036 x 
Rezidencijos tsl.: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TšL YARdg 5921.
Rm.: KENvrood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nito 1-3; uuo 6:30-8.30
756 VVest 35th Street

Tel CANsl 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
8241 VVest 66th Placrs

Tel. REPubiic 7868

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

Tel. CANal 0267
Ren. tel.: PROapect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Residencija: 6600 So. Artcaian Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.
' 6 iki 9 vai. vakare. »

______ ______________ V

ULAIINKITE “DRAUGĄ-
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Klaipėdos krašto atplėšta
(Generalinio konsulo J. Budrio kalba)

ranką didesnei paskolai už-(Tęsinys)
"V Klaipėdos kraštas, kuomet 

Lietuva jį gavo, Vokietijai 
nepriklausė. 1928 metų sau
sio 29 dieną Berlyne tarp 

' Lietuvos ir Vokietijos buvo 
pasirašyta, gi 1929 metų ba
landžio 24 dieną ratifikuo
ta, “Sutartis su Vokietija

^°ienos dalykams sutvarky
ti”, kuria einant Vokietija1 
iš savo pusės patvirtino šį 
kraštą esant Lietuvos ribose.

Yra rimto pagrindo ma
nyti, kad prie 1922-23 me
tų tarptautinės padėties, 
Stresemano vyriausybė Klai 
pėdos krašto klausimo išri
šimą taip kaip jis įvyko, 
bent anuo metu, skaitė ir 
sau pageidautinu. Vokietija 
jau turėjo panašų skaudulį 
Dancige, kur sėdėjo Tautų 
Sąjzingos, Lenkijos bei Uos
to komisionieriai, su kuriais 
teko skaitytis, nes Vokieti
ja buvo per silpna ir vengė 
aštrių tarptautinių konflik
tų. Vokietija gal ir būtų no- ! 
rėjusi Klaipėdos kraštą ma- Į 

tyti ‘‘laisvo miesto” pade-! 
tyje, tačiau žinojo, kad to- Į 
kiu atveju tų visų komisio- 
nierių nei Klaipėdoje neiš- 
vengtų, o tai reikštų naujų 
konfliktų. Imdama dėmesin 
kad Klaipėdoje ne tik liko 
visi seni jos valdininkai, bet 
prie jų dar per 3 metus pri
sidėjo apie 3,000 naujų pas
kolintų valdininkų, Vokieti
jai saugiau ir patogiau bu- 

-4vo turėti reikalą su maža 

valstybe Lietuva.
Lietuva vos pati pradėju

si gyventi buvo ir finansi
niai silpna. Vokietija tad ir 
manė, kad Lietuva nepajėgs 
nei ūkiškai užimponuoti 
Klaipėdos gyventojams, nei 
nepajėgs ten savo valdinin

kų atsiųsti. Su ja galima bus 

lengvai visokius nesusipra
timus išrišti ir gal net pra
plėsti savo įtaką ne tik ant 
to krašto, bet per jį ir ant 
visos Lietuvos. Pavyzdžiui, 
žinodama, kad Lietuva silp
na finansiniai, Vokietija ga
lėjo ištiesti jai “draugišką”

traukti. Vokietija visuomet 
vedė gėrė diplomatinę poli
tiką, gudrią ir puikią pro
pagandą po visą pasaulį. 

Nuo pat Versalio sutarties 

Vokietijos tikslas buvo nau

ją Vokietijos respubliką at
vaizduoti atsipalaidavusią 
nuo buvusio imperijos lai
kais karingumo ir išdidumo. 
Tuo tikslu neatidėliodama ji 
sudarė draugingiausias su
tartis su savo kaimynais. Ji 
viena iš pirmųjų paskyrė į 
naujas Baltijos valstybes mi 

nistrus.

(Bus daugiau)

DAKTARAS ERNEST G. JONAITIS

Mirė balandžio 3 d., 1943 m., 11:45 vai. ryte, 
sulaukęs 44 metų amžiaus.

Gimęs Chieago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Sophie (po 

tėvais Rashinski); motiną Uršulę; seserį Bernice 
Barkus ir švogerį Povilą; brolį Hipolytą; švogerką 
Verą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose: 530 East 86th 
Place, telefonas 0701.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 7 d.. 
1943 m. Iš namų 9:00 valandą ryte bus atlydėtas i 
Švento Jungio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nulūdę: Moteris, Motina, Sesuo, švogeris, Bro
lis, Švogerką ir kitos Giminės.

Laidot. direktoriai: Mažeika ir Evanauskas, 
telefonas YARds 1138-39.

A. t
ONA YURGUTIENE

(po pirmu vyru Andrcšiūnlene; 
po tėvais Bnrtklū(ė)

Gyveno: 4500 So. Rockvvell 
St. Mirė Balandžio 2 d. 1 943. 
10:30 vai. vakare. Gimus Lie
tuvoje. Kilo lfi Panevėžio aps
kričio. Masgalgalo parapijos, 
Naujamiesčio parapijos.

Paliko dideliame nullfidlme:
4 dukteres — Eleną VVlsdžIū- 
nlenę Ir žentą Jurg), Pauline 
Kllkflnlenę, Catherine Adalr Ir 
Žentą Charles. Margaret Ma
rele sūnų Bronislovą Andre- 
filflną Ir marčią Elenorą; 1« 
anūką: 6 nroanukus; Ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Sv. 
Pranclfikaue Tretininku Broli
jos Ir Nekalto Prasidėjimo fivč. 
Panelės Draugijos.

Kūnas pafiarvotas J. F. Eu
deikio koplyčioje, 4332 S. Ca- 
llfornla Avė.

lAldotuvės Jvyks antradienj, 
Balandžio 6 d. 1943 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta J Nekalto Prasidėjimo 
Panelės ftvč. parapijos bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažls- 
tamus-as dalyvauti filose lai
dotuvėse. Nuliūdę:

Dukterys, lentai. Sūnūs, 
Marčia Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. YARda 1741.

“DRAUGO" 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dc*rbom Street 
Tel. RANdnlph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

LANGU FLOVSJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite J Tlmekeeper’s ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan Rd.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAIj carloading corp. 
Door 5, House 3.

ISTH & CLARK RTS.

DZANITORIAI — dirbti naktimis Ir 
NAjMlJ PRIŽIŪRĖTOJAS naktimis. 
Pilietybė reikalinga. Atsifiauklte J— 

MUSEl’M OF SCIENCE & 
INDUSTRY. Jaekson Purk.

Tarp 10 ryto ir 4 popiet.

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarj. 

EDGF.WATER BEACH HOTEL 
5349 Sherklan Rd.

MOLDERIAI ir CORK MAKERS. 
prie plieno ir breso, aukščiausia mo
kestis. Room 134 8,

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

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga.

Gera mokestis ir vlrfilaikis.
ERIE RAILROAD
14th Ir Clark Sts.

ORLAIVIŲ
IŠDIRBSIĄS

REIKALAUJA
(10) primos klesos all-around 

machinistų.
Turi būti pilni piliečiai. 

Dieną ir naktimis šiftai. 
Atsišaukite i 

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

tiktai šiokiomis dienomis.

REIKIA VYRŲ
DIENĄ IR NAKTį SHIFTAMS 

Skirstyti Orderius Mėsos 
Sandelyje.

Patyrimas nereikalinga. 
Gera užmokestis.

Atsifiauklte asmeniškai. .

NATIONAL TEA CO.
Meat Commissary 

310 N. PEORIA ST.

VYRAI
Reikalingi dirbti serap iron yarde. 
Patyrimas nereikalinga, gera užmo
kestis. i

PEOPI.ES IRON & METAI, CO. 
5835 So. Loomls Blvd.

VYRAI IR MOTERYS

REIKAI.INC.OS MOTERYS prlkle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c J valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior C828.

WAKEM A McLAI'GHI.IN, INC. 
225 E. Illinois St.

MERGINOS Ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbų, 
assembllng tr checking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 Iki 55 centų J valandų.

EAGLE GRINDING WHEEL CO.
2519 W. Fu i ton St.

-— ■ — -

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKAS

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

PHOENIX DYE WORKS. 
1963 Southport Avė.

DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia Ir 
MERGINU. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WILSON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

PARDAVIMUI

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių informacijų kas link 
geresnės darbo Jeigos ir transporta
cijos veltui—

Atsišaukite* asmeniškai į
Superintendento Ofisą, Room 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
Ir Madison Sts., Chieago

Ar j
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zie St. ir Cravvford Avė. (Pulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

PARSIDUODA — 2 fletų mflrlnls 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui guradžius. Pečių Šildomi, geraino 
stovyje. Pašaukite — SEEIey 0434.

HELP VVANTED — MOTERYS

Girls and Women
TO LEARN BOOKKEEPTNG 

AND STATISTICAL MACHINE 
GENERAL OFFIC.E CLERKS 

TYPISTS
COMPTOMETER OPERATOR8 

NO EXPERIENCE REQUIRED 
51/, DAYS, 40 HOITR WEEK 

CONVENIENT TRANSPORTATION

McKesson & kobrins
540 W. Randolph

MOTERYS reikalingos prie rakandų 
dirbtuvės darbų. Patyrimas nereika
linga. Pastovūs darbai ir geros dar
bo sąlygos.

KRTTSSINK BROS 
3434 S. I-a Šalie St.

BUSINESS SERYTCE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai- 
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomi.% 
Chieago. Pasiųskite plūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

Platink įdomiausią dien* 
raštį “Draugas”.

Paaukok, per A. R. Kry* 
kių, karo reikalams savG 
kraują.

Linksmumas žmoguje, kaip 
ir pavasaris: atskleidžia
gražiausius žiedus.

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

PHARMAOY PAPER BOX CO. 
3401 W. Division. Ist Floor

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
įsidirbtt

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. S6TH PLACE

SENYVAS VYRAS reikalingas už 
PasluntlnJ. Pastovus darbas gera 
mokestis, atsifiauklte j

BRENTANO’S BOOKSTORE - 
29 S. Wabash

SEVVING MACHINE OPERATORE 
reikalinga. Patyrusi prie single nee
dle mašinos siuvant parankas Ir 
iždangalus.
MORTON TEATILES. 549 S. Welh.

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

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

ORACKER JACK CO.
4800 W. 66tli St.

DOCK MEN 
Platform darbininkai, 'dieną Ir naktj 
darbai. Patyrimas nereikalinga. 
GATEWAY CITY TRANSFER CO.

2023 So. Morgan

BRESSMAN, GORDON 
Susipažinęs su C. P. unit. dieną ar 
naktimis, užtenkamai vlrfilalkio.

M. O. BOAS A SONS?
2C30 S. Shields.

VYRAI
18 IKI 55

Maisto Pramonėje
Geros Valandos. Gera Mokestis. 

Prie Canning. Defirų. Rūkytų (Mėsų, 
Loadlng Dept. darbų Ir tt. 

Patyrimas Nereikalinga
ATSIŠAUKITE į EMPLOYMENT 

OFISĄ
ARMOUR & COMPANY

43rd & PACKERS A VE.

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

CHICAGO CARTON CO. i
4200 S. Pulaski .Rd. *

Rekordas— Vyrai

61 Firma Virš 50 Metų 
Tom Pačios Šeimos 

Rankose!

Nepatyrę, reikalingi dirbti didelėj 
Defense dirbtuvėj. Gęra pradinė 
mokestis. Atsišaukit j Personnel 
Ofisą:

LIQUID CARBONIC CORP. 
31100 So. Kedzie Avė.

VYRAI reikalingi prie skūros skuti
mo darbų. Patyrimas nereikalinga. 
Gera pradinė mokestis. Atsineškite 
prlparodymus pilietybės. ,

CHICAGO BF.LTING CO.
113 No. Green St.

ŠILK SCREEN
RUNNF.RS IR TAKF.-OFF MAN

Tiktai patyrusieji. Aukščiausia mo
kestis. Pastovūs darbai.

PARGAMENT
307 Canal Street (Bway)

Ncw York. N. Y.

SKELBKITES “DRAUGE”

APVALYMUI MOTERYS — sunkūs 
tarnaitės darbai. 45 valandos savai
tėje. 380.00 | mėnesj. Sekmadieniais 
nereikia dirbti.

ABBOTT HALL 
710 Lake Shore Dr.

TARNAITftS
IR VALYMUI MOTERYS

Atsišaukite i Housekeeper’s ofisą.
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
MERGINOS ir MOTERYS prie len
gvų dirbtuvės darbų. Patyrimas ne
reikalinga. Defense dirbtuvė. 4-tam 
aukšte.

2330 W. CERMAK RD.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

ANTANAS FREITIKAS
Gyveno 3G10 S. Wallaee St.’ 

Mirė Baland. 2, 1943, 10:15
vai. vak,. sulaukęs 71 m. amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo Iš 
Telšių apskr., Naumiesčio pa
rap., I-aukštėnų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

pusseserę Marijonų Rakauskie- 
nę ir Jos Smirną, Weetville, UI. 
ir daug giminių ir pažįstamų.

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

Laidotuvės Jvyks Antradieni,
Bai. 6 d. Iš koplvčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas i Sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je Jvvks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po nfimaldų 
bus nulydėtas J Šv. Kazimie
ro kapines

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalvvautl laidotuvėse.

Nuliūdę Pussesere ir • Ginil- 
nS».

laidotuviu Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

Laidotuvėmis rūpinasi Kot
ryna ir Stani-lovns Antamičiai 
54fk East 88th St. Tel. Rad- 
ciirr 9222.

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

Workmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH 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. REPnbiic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 val.|

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS ’
KAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKO8 KOPLYCIO8 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicėro
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chieago
Telefonas Grovehill 0142

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PEOPI.ES


s MĖNRAŠTIS DRAUGAS
4-* » %

Pirmadienis, bal. 5 d., 1943

DRAUGAS•
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

<834 South Oakley Ava. Ohlcage, Illinois
Publmhed Daily, excepi Sundays 

A member of the Catholic Press Association
Subncriptionu: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

Months — $2.00; One Month — 75c. Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — $4.00. Single Copy — 3 centą.

Advcrtising in “Draugas" brings best resutts.

DRAUGAS
Išeina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valeytbise: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams lr korespondentams raštų negraiiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raitus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ‘.r vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered ss second-Class Matter March 31. 1916 st Chicago, III 
Under the Act of March 3, 1879. ’

Kas verčia Lieknos žmones sukilti
s

Per paskutines kelias dienas gaunama iš Lietuvos ži
nių apie sukilimus prieš nacių valdžią. Mes žinome tų 
sukilimų priežastis, kurias jan ne vieną kartą nurodė
me. Lietuvos žmonėms yra atimta laisvė. Jie yra pa
vergti ir apiplėšiami. Okupantai ne tik nežada grąžinti 
Lietuvai nepriklausomybę, bet iš visų nacių elgesių gy
ventojai pajuto, kad jie kraštą siekia sujungti amžinais 
ryšiais su Vokietija, apgyvendinant jį vokiečiais, o lie
tuvius išvežant į kitus kraštus. Todėl Lietuvos žmonės 
pradėjo sukilti.

Jau kelinta žinia ateina, kad ypač Lietuvos ūkininkai 
pradėjo nerimti, sukilti. Tų sukilimų priežastys bent 
dalinai paaiški riš pačių vokiečių laikraščių, leidžiamų 
Lietuvoje. ,

NACIŲ UKAZAI

Iš Lietuvoje leidžiamų vokiečių laikraščių matyti, kad 
“Kauno apygardos” vokiečių komisaras Lentzen važi
nėjo po savo apygardą ir grasino ūkininkams *už mais
to produktų prievolės neatlikimą. Dabar tas pats komi
saras (SA-Brigadefuehrer) paskelbė straipsnį, kuris la
bai būdingas tiek savo turiniu, tiek arogantiniu komi- 
sarišku tonu. “Atviri žodžiai visiems lietuviams. Kartu 
padoriųjų lietuvių ūkininkų pateisinamas. Rašo Kauno 
Apygardos komisaras SA-Brigadefuehrer Lentzen. Po 
to, kai atlikti svarbiausieji šio rudens derliaus darbai, 
aš aplankiau visus savo apygardos apskričių miestus” 
— rašo Lentzen.

Iš keletos išsireiškimų Lentzen straipsnyje matyti ir 
kokios nuotaikos dabar Lietuvoje viešpatauja. Pavyz
džiui, vienoje vietoje jis taip ižsireiškia: “šiuo metu, 
kai kiekviena karo paliesta tauta turi būti įkinkyta vi
somis savo jėgomis, lietuvių tauta negali vesti Žtrauao 
politikos, bet turi pagaliau suprasti tikrąją padėtį ir 
padaryti reikiamas išvadas”. Jau vien tas sakinys rodo, 
kad lietuviai atsisako kooperuoti su vokiečiais, ką Lent
zen ir vadina “strauso politika”.

Matyt, kad lietuviai okupantus nuolat kritikuoja, nes 
Lentzen skundžiasi: “Kritikuotojrai visuomet pridary
davo tik blogybių ir atstovaudavo savo egoistinius in
teresus. šiame krašte neįžiūrima pagrindinė linija ir 
dažnai lieka nesuprastos sąlygos, kuriomis remiasi kai 
kurios atskiriems žmonėms nepatinkančios, bet visumai 
būtinos priemonės. Karo atneštus apribojimus turi nešti 
visi... Tatai dažnai dar nesuprantama, ir net pasitaiko, 
kad atsakomybė už nemalonius dalykus primetama vo
kiečiams, nors tie dalykai yra kilę iš pačių nesugebė
jimo. Tatai liečia kai kurių būtinų prekių trūkumą. Tai
kos metu Lietuva nesudarinėjo plataus masto ir planin
gų atsargų, bolševikų metais visi ryšiai su kitomis ga
minančiomis šalimis buvo nutraukti, nedideli savi iš
tekliai dėl natūralaus suvartojimo greitu laiku sumen
kėjo, prisidėjo dar karas ir sunaikinimas, gaisrai ir plė
šikavimo pasekmės, — tik žmonės an lenta prie kaktos 
gali kaitinti vokiečių valdžią.” Anot Lentzen. vokiečiai 
tai nekalti avinėliai, o kad Lietuvoje visko trūkąta, tai 
čia esą patys lietuviai kalti.

NACIŲ KOMISARO G RĄ SIMM AI

Štai ir kitas būdingas Lentzen išsireiškimas: “Daž
nai per daug garsiai pabrėžiamas susirūpinimas savo 
tėvyne neretai yra tik susirūpinimas savo kišene ir kar
tais, deja, klaidingai nušviečia tikrąjį Lietuvių nusista
tymą, ypač ūkininkų, kūne dabarties reikalavimus daž
nai yra supratę visai teisingaiTaigi, taigi, ‘lietuvių 

susirūpinimą savo tėvyne Leatsen bukom**, susirūpi
nimu savo kišene ir “klaidingu” lietuvių nusistatymo 
nušvietimu. Kaip matomet dabartinių okupantų “argu

mentai” visiškai supuola au pirmųjų okupantų “argu
mentais”.

* I
Yra ir daugiau Lentzeno “perlų”: “...aš esu pratęs, 

kad mano įsakymai būtų pildomi. Kas nori padėti nege
rumus pašalinti, tas man yra tiek pat nuoširdžiai pagei
daujamas, kaip ir aštriai bus čiumpami sabotažninkai, 
kurie nori reikalui pakenkti, šitas nusistatymas kartą 
turi būti aiškiai išdėstytas, kad neiktų neaiškumų... Ma
no kreipimasis į padoriuosius lietuvius ūkininkus nėra 
nuėjęs niekais. Tai ryškėjaūr iš padidėjusio h’ilvių pri
statymo. Jų buvo galima pakrauti patenkinamus kie
kius. Kai bus išspręstas šitas svarbiausias uždavinys, 
tai tokio pat uolumo aš laukiu ir grūdų pristatyme. Ge
rai žinau, kad ūkininkas pirmoje eilėje galvoja apie pri
statymą ir padeda pergalei iškovoti... Jokie netikri pra
našai neturi ūkininką nukreipti nuo šito pagrindinio su
pratimo.

...Kiekvienam tenka apsispręsti, kuriai pusei jis pri
klauso. Jau sekančiomis dienomis visos mano apygar
dos lietuviškosios savivaldas įstaigos iki pat valsčių 
viršaičių ir seniūnų tam tikslui gaus nurodymus, kurie 
turi būti pateikti kiekvienam ūkininkui.

Čia bus nuostatai, kuriais kiekvienam teisingam ir 
darbščiam ūkininkui bus užtikrintas pilnas mano pri
pažinimas ir mano parama. Iš kitos pusės betgi tingi
niai ir neatsakingieji bus skatinami atsižvelgti į savo 
pareigas savo tautos visuomenei. Šitiems gaivalams bus 
statomas terminas iki šių.metų gruodžio 10 dienos sjr 
siprasti. Taigi, kiekvienas tari gana laiko darbais įrodyti 
savo gerą valią.

“Kas nei iki tol nenorės paklausyti, visuomenės la
bui turės duotis užsitraukti ant savęs žygius, kurie ne
bus malonūs nei jam pačiam, nei jo šeimai. Aš nesibai- 
dysiu net žygio — kokio šiomis dienomis ypatingai su
siklojusiais atvejais jau turėjau imtis — visai užkie
tėjusius pašalinti iš jų ūkių. Kas savo tautos išmaiti- 
nimui nenori tvarkingai apdirbti savo tėviškės žemę, 
nėra vertas valdyti šitą žemę, kaip laisvas ūkininkas. 
Kas bloga valia nepildo savo pristatymo prievolių, tu
rės galimybės susiprasti darbo stovykloje. Jo ūkiui už
dėtas prievolių kontingentas jo artimųjų vis tiek turės 
būti išpildytas.”

VOKIEČIŲ TIKSLAS

Nieko nuostabaus, kad Lentzen po tokių grąsinimų 
gali pasigirti: “Mano kreipimasis nenuėjo niekais”, nes 
juk niekas nenori būti šalinamas iš savo ūkio arba siun
čiamas į darbo stovyklą. Lentzeno pasigyrimas pana
šus į plėšiko, kuris apiplėšęs žmogų sako: * ‘Tai padorus 
pilietis, mano kreipimasis nenuėjo niekais, pagrąsinau 
nušauti ir jis atidavė pinigus...”

Kaip iš visų gaunamų žinių matyti, vokiečių okupa
cinė valdžia ypatingu įniršimu stengiasi iš Lietuvos iš
spausti kuo daugiausia maisto produktų. Tam tikslui 
veikiama pagal kruopščiai parengtą planą, kurio pa
grinde glūdi mintis — priversti ūkininką atiduoti visą 
derlių, paliekant jam tiktai tiek, kiek būtinai reikalin
ga ūkininko šeimynai prasimaitinti ir laukams įsėti. 
Visa kita turi būti atiduodama okupacinės valdžios per 
paskirtus vokiečių komisarus prižiūrimiems Lietuvos 
kooperatyvams ar kitoms ūkinėms organizacijoms. Ūki
ninkui griežčiausia uždrausta pardavinėti savo gami
nius tiesiai vartotojui. Už tai gręsia sunkiausios baus
mės. Net kaimo moterėlė; surinkusi krepšį grybų ar 
uogų, yra verčiama parduoti savo “derlių” okupacinės 
valdžios nustatytomis kainomis. Valdžios gi nustatytos 
kainos visiems žemės ūkio gaminiams yra labai žemos.

Tokiu būdu vokiečiai siekia dviejų tikslų: 1) jie pi
giomis kainomis superka Lietuvos gaminius, 2) Lietu
vos ūkininkai ir kiti lietuvių tautos sluoksniai yra lai
komi žemame ekonominiame lygyje, kad tik jie nepri
lygtų vokiečių “valdovų tautai”. Taip pat valdinių įstai
gų lietuvių tarnautojų bei dartnninkų, kurie dirba Lie
tuvoje užsilikusiose pramonės įmonėse, atlyginimai yra 
žemi. Ir šiuo atžvilgiu siekiamas tikslas yra aiškus: lie
tuvis valdininkas, tarnautojas bei darbininkas turi už
dirbti žymiai mažiau, negu vokietis.

TIKRAI SKAUDI ŪKININKŲ BŪKLE
Kai dėl privalomų žemės ūkio produktų pristatymų, 

tai vcėriečh} įstaigos elgiasi taip; Jos nustato kiekvie
nam valsčiui, kiek kokių produktų turi būti pristatyta. 
Dažnai vykdomais žemės ūkio surašymais vokiečių įstai
gos suseka, kiek atskįras ūkininkas turi gyvulių ir ko
kių, kiek pasėta atskirų pasėlių ir t.t. Bet praktika yra 
ta, jog iš valsčių neretai reikalaujama daugiau, negu 
visi ūkininkai pajėgia pagaminti. Kai kada pavyksta 
prievolių dydį nuderėti, priešingu atveju nustatyti pri
statymų kiekiai iš ūkininkų išreikalaujami tiesiogine 
prievarta, o, be to, ūkininkas nubaudžiamas kaipo “sa- 
botažninkas ”. Bausmės yra ne tik piniginės, vokiečių 
komisaras gali iš tokio ūkininko atimti gyvulius ir net 
išvaryti jį iš ūkio, patį “sabotažmnką" pasiųsti į darbo 
stovyklą priverčiamiems darbams. Tokie ūkininkų iš
varymo faktai jau yra žinomi.

BELAISVIAI SAVO ŽENKLUS KEIČIA Į CIGAREES

Centralinėje Tunisijoje buvo italai paimti j nelaisvę. Čia matome amerikiečius karei
vius, kurie italų belaisviams duoda cigare tęs, o jie duoda savo uniformų ženklus ame
rikiečiams kaip suvenirus. '. .

Kokios sunkios yra taikomos piniginės* pabaudos, ma
tyti iš tokio atsitikimo. Pav., rugsėjo mėnesį, buvo pa
skelbta, kad kas nepristatys paskirto kiaušinių kiekio, 
gaus pabaudos po 15 markių nuo kiekvienos vištos. Lap
kričio mėnesį Lietuvos ūkininkai turėjo labai skubiai 
pristatyti bulves. Ta proga buvo grasinama, kad nepri- 
stačiusieji bus ne tik baudžiami, bet jie negaus leidimo 

•nusipirkti net tokių būtiniausių ūkio reikmenų, kaip vi
nių ir pasagų. Taip pat buvo pranešta, kad javų prista
tymo prievolių kiekiai 1942 m. derliui bus didesni, ne
kaip 1941 metais.

Be visų kitų prievolių, ūkininkus labai kamuoja įpa
reigojimai atlikti įvairius darbus transporto srityje. Jie 
turi vežti malkas bei durpes įstaigoms, įmonėms ir t.t. 
Juos verčia atlikti pastotes kariniams pri vežimams. Tuo 
tarpu nėra kur nusipirkti nei pasagų arkliams pakaus
tyti. Taip pat negaunama reikalingos medžiagos susi
siekimo priemonių — vežimų bei rogių — remontui. Ru
denį ūkininkai patyrė didžiausią vargą su kūlimo dar
bais. Nėra ne tik kuro, bet stinga ir darbininkų, nes 
daugelis jų turėjo vykti darbams į Vokietiją. Negauna
ma nei žibalo, tad į lietuvio ūkininko sodybą grįžta ha- 
lana. —I - J . a. JA k

NUSIKRATĖ PIRMŲJŲ, NUSIKRATYS IR 
DABARTINIŲ OKUPANTŲ

Vienu žodžiu, lietuvis ūkininkas, per vienerius pirmo
sios okupacijos metus nustojęs teisių į savo žemę ir iš
gyvenęs baimę būti suvarytam į kolchozinę baudžiavą, 
jau antrus metus ujamas ir spaudžiamas antrųjų oku
pantų Kai dėl žemės nuosavybės, tai ji negrąžinama. 
Apie tai paskutiniuoju metu nė nebeužsimenama. Bol
ševikų palikimas pasirodė labai parankus naujiems oku-
litams. J.

Vienas lietuvių laikraštis, nežiūrėdamas vokiečių cen
zūros, šitaip nusako ūkininko padėtį: ‘ ‘Lietuvos ūkinin
kas iš tėvų paveldėtu saugumu su, savo žeme šiandien 
ir valdytojo vaidmenyje kaip vergas atlieka visus dar
bus ”,

Be abejojimo, vokiškos cenzūros sąlygomis laikraštis 
negalėjo parašyti, kad ūkininkas, kaip ir kiekvienas lie
tuvis, kovoja prieš priespaudą, kurią jam .uždėjo naujas 
okupantas. Kaip pirmosios okupacijos metu, taip ir da
bar ūkininkas ieško priemonių išsisukti iš prievolių, ku
rios jį slegia. Apie tai aiškią kalbą byloja dažnos bau
dos prieš ūkininkus: trėmimai iš ūkių, varymas į darbo 
stovyklas, piniginės pabaudos ir t.t. Lietuvis ūkininkas, 
pakėlęs, nuožmią pirmąją okupaciją, tvirtai tiki, kad

t jam pavyks nusikratyti ir dabartiniais okupantais.

’ MŪSŲ PAGALBA LIETUVAI

Šie keli paduoti faktai iš Lietuvos gyvenimo aiškiai 
kalba, kaip sunkią naštą naciai užkrovė Lietuvos žmo- 

• nėms. Toji našta pasidarė nebepakeliama. Lietuviai su
kyla. Okupantai sukilimo vadus žudo.

Tos žinios drebina kiekvieno tauraus lietuvio širdį.
Bet ką mes galime daryti? Kokią pagalbą mes gali

me suteikti savo broliams 1

Atsakymas aiškus: dar stipriau dėkimės prie Ameri
kos karo pastangų, kad greičiau Berlyno-Romos ašis 
būtų sutriuškinta. Tuo būdu ir Lietuva h ja išlaisvinta 
ir jos žmonės galės ir vėl gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu.

-A

Rinkamų kampanija Chi- 
oageūe buvo tikrai gyva. >« 
va tarp dviejų kandidatų į 
mayorus —r Ed. • Kfrlly ir G. 
McKibbin labiausiai koncen
travosi per radiją. Pasaky
tųjų per radiją kalbų “stip- 
resnias” dalis atspausdinda
vo dienraščiai. Tuo būdu bal 
suotojai turėjo progos susi
pažinti ne tik su partijų pro
gramomis, kandidatais, bet 
ir vieni kitų nurodytais trū
kumais.

Dėl to balsuotojai būsimą- 
jį antradienį — rinkimų die
ną negalės skųstis, kad jie 
nežino už kurį balsuoti. .

Svarbu, kad visi piliečiai 
savo svarbią pareigą atliktų 
— balsuotų.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
baland. 5 d.)

Rusijoje žudomi žydai.......
Turkestane suruoštos žydų 
skerdynės. Tik viename mie
ste jų 300 išžudyta. Taip pat 
ir Kieve pakilo didelis judė
jimas prieš žydus. Daug -jh 

buvo sušaudyta.
•
Lietuvių kunigų UNi rego

je atmainos... Kon. Jurgis 
Paškauskas, buvęs Dievo Ap 
vaizdos par. vikaras, nuke
liamas klebonu į Šv. Betro 
ir Povilo parapiją Weet Pull- 
mane. Kun. B. Urba iš Av. 
Kryžiaus par. nukeliamas* vi 

karu į Dievo Apvaizdos par.

Bombarduoja Paryžių........
Vokiečiai ir vėl bombarduo
ja Paryžių toli iaujjiamom 
armotom. ,

•
„ Ušdraudft rasų kalbą.,. U-

krainos vyriausybe vfcswm sa
vo krašte uždraudė vfr^ ti 
rusų kalbą.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Našle kovoja dėl 
vyro lakūno 
dienoraščio

ave., nori iš kapitono tėvų 
gauti žuvusio vyro dienoiaš 
M-

Mrs. Emily Brouk, 2120
S. 59th ct t Cicero, heroje 

Pereitą penktadienj teta-, motina pareižll5 tcIsmc ,og 

jos oūnus uidtrbo $11,000me paaiškėjo, jog Capt. Ro
bert R. Brouk, 25 metų am 
žiaus, narys “skrajojančių ^tUVų 
tigrų”, kas mėnesį gaudavo 
$500, o be to dar gaudavo 
$500 bonų dėl kiekvieno ja
ponų piloto išvarymo iš ri
kiuotės Kinijos padangėse.

Capt. R. Brouk žuvo ins- 
trukeijų lėktuve 1942 m., 
gruodžio 19 dieną, netoli Or 

lando, Fla. Tris savaitės 
prieš savo mirtį kapitonas 
Brouk apsivedė. Dabar jo 
žmona Mrs. Virginia Brouk,
20 metų, 1643 N. Melvina

už nušovimą japonų zero lė

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
balandžio 5 d.a 7 vai. vaka
re, parapijos svetainėj. Kvie 
čiami visi nariai atsilanky

Turime tinkamai prisi
rengti prie centro vakaro, 
kuris įvyks gegužės .9 d., šv. 
Kryžiaus parap. svetainėje. 

Pirm. M. Sudeikienė

Darbo Federacija 
Remia Mayor 
Edv. J. Kelly

Aiuerikoe Darbo Federacijos Bro- 
therhood of Railvvay and Steamship 
clerks, kuri susideda iš 45,000 Chi
cagos darbininkų išimtinai indorsa- 
vo daburtin; Mayorų Edvvard J. 
Kelly, Mayoro pareigoms.

Cia- žemiau talpinam Chieagos Ap
skričio Tarybos Brotherhood Išsirei
škimų. kuris buvo išneštas iš susi
rinkimo kuris (vyko Kovo 26 dienų, 
1943 m.:

"Reguliariame susirinkime Bro- 
therhood of Railvvay Clerks. Freight 
Ha nd terš, Exivresa and Ste.tVyn Em- 
ployees, penktadienj, Kovo 26-tų d. 
1943 m., vienbalsiai indorsavo kan
didatūrų Edvvard J. Kelly j Chica
gos Mayoro pareigas, rinkimuose, 
kurie jvyks Bųlandžįo 6 Ą., l»43m.

"Duodam ipd-orsavimų. kadangi 
Mayoras Edvvard J. Kelly savo nu
veiktais darbais rodo. jog jis pilnai 
ir nuoširdžiai remia ir yra pasiryžęs 
duoti pilnų ko-operacijų ekonomiš
kiems ir socialiniams nusistatymams 
mūsų Didžiai Gerb. Prezidento

j,Franklin, D. Ro-oseveĮt.
Mums tikrai yra linksma pridėti 

ir mūsų paantrinimų prie American 
Federation of Laitor užgyrimų svar
bių nuveikimų Mayoro Chicagos 
žmonėms.

Mes tikime, kad Chicagos žmonės 
vėl pasirinks Mayorų Kelly. Chica
gos Mayoro pareigoms ir tikiu būdu 
pratęs šio miesto žengimus! pirmyn. 
Mes visas pastangas dėsime kad 
Mayoras Kelly pasiliktų.

"Tly1. CIUcago District Council
Hi-otlicrhiMMl of Kailway and
Steani-lilp (Verks. Freight Man<i- 
lers. F.rpress and Statkui 
Empkiyecs."

W1L1.1.\M G. DENNISDN. 
Sec. and Treas.

(Skelb. >

PRANEŠIMAS
SVARBU KLAUSYTIS

Mū»ų gerbiamus Chleago.s imajorn- 
Kduurtl J. Kelly <l6t lietuviu yru p»- 
darę* iluug geni, netik čiuiiai uei 
Chicagos lietuvių, tat lr Lietuvos 
Ketinių. š:«d praeitų vasariu rtėue- 
*>Je, kutia lietuviai apvaikščiojome 
Lietuvos Nepriklausomybė,* 25 metų 
Jubiliejų Paluivcr House viešbutyje, 
Vasario 14 d. buto priimta reikšmin
gu retolluclja reikalaujanti Lietuvai 
tūtelės ir atstatymo m iM-tkhtiuomy- 
bės. l*o tuja rezuSuelja iia-Įrašė ir 
mūsų Cbk-aftos mayoras Eilvvanl J. 
Kelly. Ir kai Lietuvių Demokratų 
Lyga (teikė lų rczoliulijų mūsų kon- 
grer numini Martin liorski. tai ta 
rexuliueij.a Ui.jmi patalpinta Cttngre,**- 
tonai Jteoinlc kovo Mareli IB. IV13 
aut puslapio 23UV. Nėra aliejonės.

IŠ POLITIKOS LAUKO 
Adv. Grish Kalba .
Iš Radio Stoties WHFC
GEKB. LIETl'VIAI:

Kiekviename * politikos rinkimų 
vajuje, mea lietuviui privalome pa
žiūrėti ar tame vajuje yra, lietuviš
kas klausimas ar ne, pinu negu iuea 
nusitarsime kaip ir už kų mes bal
suosime. Tų daro kiekviena susipra
tusi grupė,—tų daro lenkai, žydai, ir 
kiti. Tuomi privalėtų ir lietuviai

kiui may oi o E. J. Kelly pasirašinvas taipgi susirūpinti. 
mlrn-Us, rezoliucijos. daug pRgeils jo ' JelKU me,
**•*1 5* retohuelja. butų., (neštu j A-• meg atsiminsime kad 19211 metais, 
tniTikų* kuncu -iĮ Ir patalpinta ton- Suvienytų Valstijų Prezidentas Har- 
grersdoual Rekorde. Ta, suuuaiUiunn lr kartu su juo kl(i RepubH.
daug gelbės., mūsų senai tėvynei Lie- ( konų partijos vadai, buvo pirmieji 
tumi atgauti savo laisvę lr nepri- ; pripažinti Lietuvos Nepriklauaomylię
klausoniyltę.

Iš vietinių miesto iMgcrtiiiiiM,
darbų, aišku liūtų sunku trunųranc 
straipsuyje vistų suminėti. Iš svar
biausiųjų darbų verta priminti se
kant'*-ji;

1. Suteilųė Chieagsj geriausių ap
saugų nno ugnies (tire dcpevrt nicikt).

Amerikos valdžioje. Tais laikais mes 
lietuviai džiaugėmės Kepublikonų 
partijos prielankumu Lietuvai. Me
tai prabėgo, atėjo ir praėjo depresi
ja, užėjo kitas pasaulinis karas. Bei
tų metų bėgj, daugelis mūsų žmo
nių pakeitė savo politiškų spalvų. 
Demokratų partija pasidurė Lietuvos

2. Išbrukavo daugiausia Cliieago-s ir lietuvių reikalų gynėja. Preziden-
miesto gatvių, negu lai liuvo padiu-y- 
tu per praeitus 25 metus.

3. Padidinu net ketveri<>|uvl Chk-a- 
gut, miesto orlaivių laukų (Municipal 
Airpor i).

4. Pradėjo tr pabaigė Sta,te gat
vėn subvvays-. vertės suvirs 33 inill-

’ (liukams darbus.
5. Prikalbino daug kariškų isdtr-

to Roosevelto paskelbtas 
Charteris pareiškė keturias 
visoms mažoms tautoms.

Bet štai pastaruoju laiku.

viename politikos vajuje ginti savo 
reikalus, taip kaip kitos grupės gina 
tų kaa jiems svarbu, mes pasisaky
si me kad mes nepritariame tai par
tijai kuri draugauja ir remia Lietu
vos priešus. Mea stosime vieningai 
už Republikonų partijos kandidatų 
Chicagos mayorus ir balsuosime už 
GEORGE B. McKIBBIN.

( Skelb. >

Pirk karo bonus ir štam
pus.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti 
gali. (Seneca). *

T3-

.Mlanto
laisves

Teatre pašieptas 
Hitleris; teatras 
uždarytas

ktų karą su rusais, nes Ru
sijos frontan ir 30,000 slo- 

1 vakų kareivių pasiųsta. Sa
ko, Slovakija su Rusija nie** 
ko neturi ir slovakai* nerei-

LONDONAS (ONA). — kalingi ten guldyti savo gal 
Slovakijos sostinėj Bratis- vas dėl Hitlerio.
lava krutomųjų vaizdų teat- ------------------------
re žmonės sukėlė demonstra- Mandagumas nieko nekai- 
cijas prieš Hitlerį, kai okra nu°ja> 0 viską perka. (Mon-

ne parodytas jo atvaizdas. 
Dėl to teatras uždarytas.

Apie tai gavo žinių čekos- 
lovakų spaudos tarnyba.

Hitlerio paveikslas paro
dytas su užrašu: “Remkite 
mane ir tuo būdu paremsite 
patys save”.

Žmonės ėmė juoktis ir pa
skiau šaukti, kad jis nutrau

tague)

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

Assn. pirmininkas, ir Vincas, bysčių persikelti j ci.u-agos 
Stulpinas, Lietuvių Demok
ratų Lygos sekretorius. Jie 
visi kalbės už Mayoro Ed- 
ward J. Kelly kandidatūrą, 
ir nurodys lietuviams prie
žastis, dėl kurių lietuviai tu
rėtų balsuoti už perrinkimą 
Kelly Chicagos Mayoru dar 
kitam terminui.

Pirkėjams Atyda!
-Mes esam pagaminę naujų veltui 

12 puslapių sųrašų tikrų Real Estate 
bargenų kurie randasi Ciceroj, Chi
cagoj, Bervvyn ir vakariniuose prie
miesčiuose. Mūsų nuomonėje šis yra 
geriausias surašąs real estate barge- 

| nų kuris dar esąs išleistas Amerikoj.
I 1t*t If ',, , , ,, , . * ’ I Jei jūs ruošiatės pirkti namų ar

vos .r lietuvių pave kslas Amenko- , lot dabar al. artimoJe ateityje, rei- 
niškoje politikoje vėl keičiasi De- I kalauklt Sio naujo veltui 12 ,a_
moknUui Jau šaltai gina Atlan o p,ų neg ,ft tikrųjų Us

ui i i o pi nepūs. Jų vadui ir jų jutug daug pagelbės pirkime numo i
i . w?a’nda k*Si dauglau .Uže?°ja ar loto. šis sųrašas plačiai išaiškina'

miesto btalino užsimojimus pasigrobti Lie- ’ • , , . . •J uui, JUI1XS daugumų patogumų ir naudų .
turint savo nuosavybę, ir taipgi ra-ryha-s vertės B15 niilijotvų dolerių, I tuvų. Dabar komunistai jau atvirai 

kas suteiljė suvirš 1 <10,000 dai-ld- j pasisako pasauliui kad visos Baltiko 
sinkų darbus. valstijos ir kartu Lietums kraštas

<1. Padarė visoje Amerikoje Chi-! bus priversti paaukoti savo nepri-1 
eagų vienų Iš svetingiausių miestų' klausomybę ir verčiamai prisidėti I 
Amerikos kar ei via urs. i prie Sovietų Rusijos. Tad mums vi- Į

7. Buvo vade.- ir orgaųlzatorius siems dabar yra aišku kad komunis- ' 
Civkagos piPeėių dėl Civiliui lieteli-' UU atviri Lietuvos nepriklauso- '■
se, ( kur| prisirašė virš 500,000 as- mybės priešai.
m«M>ų. Well,—kų tas bendro turl su atei- I

Tui tiktai keletas iš ilklžiaiish^ trinančiais Chicagos Mayoro rinkimais.
svarbiausių mayoro Edvvard J. Kelly * štai kų:—Komunistai tš visų jėgų 
nuveikiu darbų. <K*l Chieagos mies-; remia demokratų mašinų mayoro 
to žmonių gerovės. i rinkimuose. Demokratų politikieriai

site adresus, aprašymus, kainas lr 
sųlygas daugumos bargenų.

Žvaigždžių ir spalvų vėliava ple
vėsuoja virš mus visiems brangios 
šalies—tai $alis auksinės progos! 
Padarykit kad tai tikrai būtų jū,sų 
šalia jgijant nuosavybę nors jos da
lelės. Proga niekuomet nebuvo ge
resnė negu dabar, kol kainos ir nuo
šimčio rata daržemos.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Kalbos žada būti įdomios, 
tad verta visiems jų išklau
syti. Laikas
šį vakarą, stotis — WHFC,
1490 kil. ' Radio Rap.

i. t« • r* •> -

l itai, atsižvelgleot ( visus jo nu
veiktus darbus, ir jau užsibrėžtu,s 
planus (lėl tolimesnio veikimo CIil- 
eagus miesto žmouių labui ir geres
niam patarnavimui. m<*s visi lietu-

10-1*1 valanda vtal ka‘P ******
Av.A«J Vdianuą, balsuoti už mayorų Edvvci-d J. Kelly 

ateinant} antradien), April 6 d., ]«»- 
dėdami kryžiukų į IHn vok ratų jwr- 
tijos ratukų.

Nepasilikite nei vienas namie ger
biamieji. bet cjkitc balnoti. April « 
ilicikiy. Balsai imu v ietos bus atida
rytos nuo tt vai. ryto iki 5 va), vaka- 

1 ro. Ir visi 1 Kilsuoki te «iž Mayorų Ed
vvard J. Kelly iMuln'-dami kryžiukų 
prie žodžio Dcmokratic. kurį rasite 
ant vksto ir antro balioto.

LIETIVIV DEMOKKATV LYGA
COOK COI NTY.

Al. G. Kumskis, pirm.
V. M. Stulpinas, rašt.

(Skelb.)

Kodėl Mes Chicagos 
Lietuviai Turime 
Balsuoti už Mayorą 
Edvvard J. Kelly?

Kaip paprastai prieš kieki iraus j 
rinkimus. rcpviliUkonų |>artljos vadei 
papila vežimus purvo prieš demok
ratus, o ypač prieš jų kandidatus. 
Taip ir š( ,syk(. nuo to purvino dar
bo reivubUkouų vuilai uegail susi
laikyti.

Kadangi Demokratų Pfcrt’jos vy
riausios kandidatas yra mūsų visų 
gerbiamas mayoras bkiaard J. Kelly, 
todėl repubUkonai aut to žmogaus 
lr pila visokius išgalvotus ir iš piršto 
išlauštas prasimauytvis melus. O jie 
pila tuos purvus ant jo. todėl, kad 
majoras Edvvard J. Kelly yra nuo- ' 
širdus rėnu-jaa visų mylimo lr ger
biamo prezidento Franklin IVclano 
IhaiHevcito. Repubiikuuai nMiijou ve
rtai pila šimtus tūkstančių dolerių 
( republlkonų partijos iždų. kad tik 
kaip nors sumušus mayorų Edvvard 
J. Kelly | Chicagoa miesto vyriausių 
uriėdų. Nes JK ilao. Jei Jiems pa
vyktų išrinkti ( Cldeagos miyoms

Apdraudos kompanijos,
Ovvnera Loan Corporation, 
statytojai, spulkos, bankos ii 
tiniai savininkai pavedė savo nuosa
vybes mūsų sųrašan.

šia proga norime išreikšti padėkų 
tūkstančiams žmonių kurie- kreipėsi 
dėl mūsų patarnavimo per praeitus 
28 metus. Mes pagelbėjom daugu
mui žmonių įsigyti NUOSAVYBĘ 
AMERIKOS DALELRS. Mes pertik- i 
rinom daugumų žmonių kad ‘-Home. 1 
Svveet Home" negulima dainuoti iš | 
gaidų rendos resyčlų. Jie taipgi su- į 
prato kad rendos resytės neatneša . 
dividentų lr dabar jie jaučiasi lai- ' 
mingi. linksmi, patenkinti ir laisvi I 
savo namuose.

X
Didžiuokitės šalim kurioje gyne- 

nate. Jums kurie nesate savininkai I 
namų kuriuose gyvenate, mūsų pa- I 
tarimas yra, "BUKIT SAVININKAS' 
AMERIKOS DALELES!"

Bet kuris iš šešių mūsų patyrusių ' 
pardavėjų maloniai parodys jums be

Home
namų
prlva-

duoda komunistų spaudai paramų 
su apgaisinmais. Jeigu mes lietu
viai eisime su jais kartu, jeigu mes 
balsuosime dabar už tų patj kų ko
munistai nori, mes gelbėsiine nelie
tuviškam darbui. —7 mes stiprinsime 
komunistu^ mes stiprinsime tas jė
gas kurios dabartiniu momentu yra 
aiškiai pasisakiusios prieš Lietuvos 
Nepriklausomybę. (

Gerbiamieji, čia . y ra „v lietuviams 
rimtas klausimas. Negalime šitame 
kritingame nroinente Lietuvos bylos 
nepriklausomybės reikale, šaltai j 
visų tų žiūrėti. Visi jau pradedame ' 
jausti kad yra negerai kada viena 
partija politikoje pvj-daug jsigaii.

Iš kitos pusės. matome augantį 
visuomenėje prielankumų ' Republi- 
konams. Matome Republikonų didė
jantį prielankumų lietuviams ir Lie
tuvai. Atsimename kaip Gubernato
rius Green paskelbė Illinois Valsti
jos proklamacijų praeitame mėnesy 
užstojant Lietuvos Nepriklausomybę.
Tai buvo pirma tokia proklamacija
Illinois Valstijos istorijoje. Matome i jokios obligacijos bet kurių nuosa- 
kad Republikonai nesidraugauja su I vybę kurios yra ant pardavimo ir 
komunistais kurie yra mūsų tėvų po

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

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

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — 1VATCHMAKER 

— MUSIC
į 4216 ARCHER AVENUE 

! Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHlCAOO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS, 

Sekretorius

VVULK STUDIO
194'; VVovt 3«S* Street

’H ei

\ir PHOTOGK\IMn

lOUFSi » <»SSIKI h Kl( K*-

1‘HONF LIKAI E 1 IK 2*17

. žemės priešai. Matome kad būsimas 
J Chieagos mayoras George B. Mr- 

Kibbin planuoja lietuviams rimtų 
atstovavimų Chicagos miesto val
džioje.

štai kur glūdi mūsų lietuviški 
klausimai, šiame Mayoro rinkimų , , m(j8ų ofisų, 
vajuje. Jeigu mes lietuviai būsime ! 1
susipratusi grupė, kuri rūpinasi kiek MKC.

atarnaus jums greitai, mandagiai, 
ektuingui ir inteligentiškai.

Neužmirškite kad šis vettui 12 
puslapių sųrašas tikrų real estate 
bargenų yra jūsų tik paprašant.

Fašauklt. rašykit ar atsilankykit,

Šį vakarą, balandžio 5 d.,
10:15 valandą, viai lietuviai «T«hWk^<, ui tad* visa uunois

. L valstijK. būlų mulardėjus J reipubli-
k VieČiami užstatyti savo rs-k kūnų mašinų. Tada repubilkunal ga- 
dio ant stoties VVHFC, 1450'

kil., ir išklausyti eilę »var-| i*1“™* *«*»-
bių pranešimų paskutinį kari ' TalRl K(.rbl.micJ( Iie

tą prieš rinkimus, kurie1 <im»k Dieve, būtų išrinkta* repuim-
. i konL.* | (’hh’HRos mftMo mMyoniM,

įvyks rytoj balandžio 6 Q. Hootcrto lattuii
Tnio rrnvramniė lralhM “»“»•*«* i**’“** -k-u, „ujso.loję programoje naioei taitu iuttklutl pairtus uaudiugus <iar-

Teisėjas John T. Zūris, Jus- i»tnink»nw latatymas. imtų kenkti 
' mūsų pis-v.kli'Btni P. 1). KoiMeirltui, 

tinas Mackevičius, Standard kuru kati visi žtaote, yra vkiMM

Federal Savings and Loan,

WHOLESALE
|.IQUOB 
ĮSTAIGA

(•vežiojame 
po vių 
Ohicago.

REMKITK 
RBNA 

LIETI VIŲ 
DKAUOĄ.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 8*. Halsted St,

Totefonaa: ROOLSIVARO 0SI4

I

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Ift MUSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATKRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AYEHUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARC HER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

DIDELIS IAI*AKDAV4MAN MtrSV' 
M ILSI Mh K O S'AKO Ml'ZIKA- 

LINIŲ INsIRIMEMTV

rAMINAVDOKIT PROGA DABAR 
KOL DAR NKišPARDCOn.
TŪBOS, CLAIUNETAL TROM

BONAI, SAXA1‘HONEK, FLUTES 
su ‘casos” — 43&.OO, >37.50,
$45.00 ir 115.90. Visi garantuoti 
Isogvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI. 8PA-
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJCh — 
95.50. 9* 50, 912.60 Iki 9S9 00.
STRIUNINIAI BASAI — 900.00. 
9126.00 ir 9160. C0. BASO UŽ- 
DBNOALAS — 912.00. SM9CE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMH BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — 91.60. 93 00. 96.00. 9l0.00 
Ir 916.00. Striūnos dėl visų rlrO- 
■tlnėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — 915.50. 6Ž3.60. 
936 00 Ir 960 00. PEDAL8. HI- 
BOYS. CYMllOLb, I r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vr-lema 
brasu Ir "raed" instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSI’ERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų daliu Clarine- 
tama Trtūboma Sazaphones lr 
taipgi 8muikoms lr Oultarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maxwell St., Chlcagn

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisau ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

'■p.jrr1

BEGEMAN'S
41S4 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nenumcskit senų, sugedusių Builelulnkų. Jų negulimų, atstatyti, nes 
Jaugiau Jų nevtirbama. Juos galima pataisyti, kad (luotų Jumis daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben lr kiti budešulkul gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

PEUURINT KUR BCNA NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
i AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 
APYLINKES LIETUVIJĄ KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

mARGUTIZ
įRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

lAhal

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng la the line ef 

K u raitu re

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SIIO4VROOMS IN 
MKKCHANDME MART
For apfMvintmeat rali — 

REPUBLIC 6031

v * I

v /

0

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehilI 2242

WHFC-l450kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedems
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

V

moterų

PILNAS PASIRINKIMAS 
8UKNEIJŲ — SEKMfiGŲ — 

SIUTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai Ir Suknelė* 

Mūsų -Specialybė

kiUIHilnl. kaihltkaH IMtpnoštaa 
eloth kolai parvldulilt iMiž>iutuUii»i.<« kainoiuM. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE Al AUDI EM1

arba

PEOPLfS CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2a98

Mra. K. P. Dzlubak Ir Duktė, Sav.
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

NORS IR SUŽEISTI, BET ŠYPSOSI Dviejų metų vaikas juokės, kai 
banditas apiplėšė tėvą

IIS MIRĖ UŽ AMERIKĄ IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Leonard Bloom, insurance 
broker, pereitą penktadienį,

kasą ir banditui įdavė $125. 
Vaikutis ėmė smarkiai / mu

A. A. INŽ. LEIT. STASYS 
KAI KLYS

1942 m. gruodžio 19 d. Ma 
mertas ir Bronislava Kaule
liai, 206 Wilson Avė., Kear- 
ny, N. J., gavo liūdną žinią. 
Jiems pranešta, kad vaka
rų Europoje, lėktuvo nelai

kad jis žuvo Škotijoje, eida
mas tarnybos pareigas. 

GABUS VYRAS

Velionis buvo gimęs 1919 
m. kovo 26 d. Keamy, N. J. 
Pradžios ir vidurinėse mo
kyklose mokslas jam labai 
gerai sekėsi. Tėvelių pade
damas, siekė aukštesnio mo 
kslo. Jis įstojo į Newark 
College of Engineering, kur 
mokėsi 4 metus. , ■ Ją baigė 
1941 m. birželio 13. d. su 
aukštais pažymiais bei pa
gyrimais; apie jo pasižymė
jimus buvo aprašyta ir an
gliškoje spaudoje. Savo spe
cialybėje dirbo tik vieną 
mėnesį, nes tuojau įstojo sa 
vanoriu į kariuomenę. Forth 
Mammouth, N. J., jis išbuvo 
tik vieną mėnesį. Iš čia jis 
išsiųstas į Angliją su “Sig-

"Drauras'* Acme photo

Šie 8-tos britų armijos vyriai buvo sužeisti Mareth lini
joje. Jie šypsosi, kad jų draugai Rommel veja1 į vakarus, 
(palei Tunisijos pakrančius.

Kaip namų tepliorius sužavėjo 
teatro gražuolės širdį
Nusivylęs namų tepliorius klausinėti, kodėl jis taip il- 

(painter), balandžio 1 dieną, , gai negrįžta į kariuomenės 
atsidūrė magistraliniame tei, stovyklą. Js išvyko į “kem- 
sme ir atskleidė savo meilės pę”, ir vėl grįžo pas šokikę, 

‘istoriją, kuri prasidėjo bur-
_. . .... - I nai Corps” daliniu, ten jau

meje žuvo jų vienturtis *». jek irm0 leite., lesųue (.šokikių) name.
nus, elektros mzw.er.us, pir kariuome. Tai įvyko Brooklyne, N.

J- nėję būdamas tęsė svarbius Y- Pareitais metais, rugsė-

savo mokslo mėnesį- kada Orazio Lu' 
centi, namų tepliorius ir 
burlesąue namų mėgėjas,

mas leitenantas, Stasys 
Kaukliš. Vėliau sužinota,

Aukok kraują A. R. Kry
žiui. -» I

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
jdėl

19 4 3
S U P R EME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

PABANDYKIT “(TtYSTAI.EAR” 
PARAK

Modemiškas Yaetii.m Ttibe i

(•Inlėjlino Pajfclbtovas 
AKTUALUS I)YI)IS MIKROFONO

«tc«

* TH**

SVERIA MAŽIAU I UNCIJOS

Pla .»amutuntas
KKKIPKITP.M. KAkYKIT AR AAVKIT 

DYKAI l.KMOSMIKAt'UOS
AK DKI. KSYlil TPM

EPS ABBOTT I«T1
III

HEARING AID COMPANY 
28 E. JACKSON BLVD . £HICACO

IM.IIdyk Kuponą Ir alqak dabai d 
įD Noriu DrmonntrarIJoa aumuos. d 
įO Atsiųskit Informacijų Knyn * 
i Bo Jokio* Man Obligacijos *

d Vardo* 

Adrraa*
J, Mirai**.

. d
.............................................. d
..................... Vol...............d
taaaaaaaaaaaaaa^

tyrinėjimus
srityje.

stovėjo teatro fronte ir žiū- 
irėjo į Lillian Kornblum pa-

PRIKLAUSĖ PRIE 
LIETUVOS VYČIŲ

„„ , .'veikslus. Meilė krito į akis.
Velionis Stasys priklausė 

prie Lietuvos Vyčių 90 Al- ŠYPTELĖJO 

girdo kuopos. Nuo pat jau- Orazio Lucenti nusipirko

bet dabar su corporal laips
niu. ' <

Po kelių savaičių vėl pra
dėta jo klausinėti. Lucenti 
vėl grįžo į “kempę” ir da
bar grįžo top sergeant laips
niu ir pasižymėjimo meda
liu už šaudymą.

nų dienų priklausė prie Šv. 
Vartfo dr-jos jaunamečių

bilietą, nuėjo į teatrų, atsi
sėdo priešakyje ir stebėjo

skyriaus ir beno; labai gra- djeną Lillian Korublum 
žiai grojo saksofonu, gerai gOkįu8
suprato muziką. Priklausė Kada šokiai baigės, Lucen
Prie L. Kat. Susivienijimo 
165 kuopos, kurioje metus 
buvo finansų sekretoriumi; 
buvp Katalikų,. .§u»v. nariu 
ligi pat mirties; visada lan
kė Dievo Motinos Sopulin
gos lietuvių bažnyčią, kas 
mėnuo eidavo prie Komuni
jos. Nerūkė, negėrė svaigi
namų gėrimų. Buvo gražiai 
išaugęs, 6 pėdų aukščio, 
šviesių, geltonų plaukų. Vi
sada draugiškas, visų mė
giamas ir gerbiamas.

Velionis mokykloj priklau 
sė prie radijo mėgėjų klu
bo, pats turėjo trumpų ban
gų radijo siųstuvą ir, priim
tuvą. Ir šiandie tebėra tas 
aparatas, bet nebėra, kas jį 
valdytų. I u ?

A- A. INŽ. ST. KAUKLYS 
NORĖJO PAMATYTI 
LIETUVA

Velionies tėveliai Kaukliai 
yra neturtingi žmonės, bet 
labai susipratę lietuviai ka
talikai, priklausą prie orga
nizacijų, skaitą ir remią ka
talikišką spaudą. Ir sūus se 
kė savo gerųjų tėvelių pėdo
mis. Velionis gražiai kalbė
jo ir rašė lietuviškai. Jo di
deliu noru buvo pamatyti 
Lietuvą. Ir štai vienturtis, 
daug žadėjęs sūnus turėjo 
būti paaukotas Amerikai ir 
tėvų žemei Lietuvai.

Išleido Stasį tėveliai nau
joje, gražioje leitenanto uni
formoje. Ir vis laukė jo svei 
ko sugrįžtant; Deja, Dievas 
jam skyrė kitokį likimą. Jis

buvo užpultas ginkluoto ban juoktis, kai banditas įsakė 
dito savo ofise, 2142 South Bloom’ui klauptis knupščiam 
Paulaski rd. ir veidą atgręžti į sieną. Kai

Joel Bloom, dviejų metų banditas tėvą paklupdė kniu 
vaikutis, sėdėjo ofise aukš- pščią, jis tuojau išbėgo. Tė-
toje kėdėje ir čiulpė saldai
nius, kai atėjo banditas į 
ofisą. Vaiko tėvas atidarė

GYVAČIŲ ISTORIJA 
ATSIDŪRĖ TEISME

Hollywood. — Balandžio 
1 dieną komedi j antas W. C. 
Fields buvo patrauktas į 
teismą. Jis atvyko į teismą, 
kur jam buvo iškelta byla 
sumoje $20.000.

Komedijantą W. C. Fields 
į teismą patraukė Harry 
Yadkoe, Nevv Jersey gele 
žies prekybininkas. Geležies 
prekybininkas pareiškė, jog 
jis komedijantui Fieldui pa
siuntė parašytą veikalėlį 
apie gyvates. Geležies preky 
bininkas sakosi negavęs už 
tai jokio atlyginimo, nors 
Fields jo juokus panaudojęs 
savo paveikslų vaidyboje,

Komedijantas Fields atėjo 
į teismą su ąžuoline bonka, 
kur kas tai buvo ir jis ret
karčiais užsigerdavo ir jis 
pasakė, jog visą šią bonką 

pralaimėtų.

vas atsistojo, o vaikas ėmė 
rėkti, kad banditas vėl grįž
tų.

Tėvas turėjo vaiką maldy
ti ir jam pasakė, jog jis ne
žino kuriuo keliu plėšikas 
nuėjo.

Tėvas vaiką dabojo savo, 
ofise, kai motina buvo nuė
jusi į krau£uVf pirkti! daik
tų. ' . ttijci

Sidabrinis jubiliejus

X Rašytojo Vaičiulaičiu 
kariuomenėj adresas yra 
toko: Pvt. A. Vaičiulaitis, 
014 Training Group, Sq. 144, 
Flight C, BTC, 0, A.A. FTT. 
C., Miami Beach. Florida.

X Kon. A. Briška, klebo 
nas Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos - “Drau
gui” patiekė platų Alaskos 
aprašymą, iš kurio skaityto
jai galės daug ką sužinoti 
apie šį daugeliui dar mažai 
žinomą Amer. J. Valstybių 
žemės sklypą. Aprašymą tuoj 
pradėsime spausdinti.

X Kapit. P. Labanauskas 
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Ignui Sakalu), vienam iš
o ( . I. . -

Kornblumams kilo įtari
mas. Kreipės į drafto virši- išgers, jei bylą 
ninkus. Pasirodė, jog ser-, O bonka buvo didelė, 

geant yra civilis ir turi 4 F Kada komedijanto Fields,

ti, išėjo iš teatro ir laukė 
prie durų. Kada Miss. K-vi- 
’olum ėjo iš teatro, jis malo
niai nusišypsojo. Šokikė ne
kreipė dėmesio.

Kitą dieną kada Miss. 
Kornblum ėjo iš teatro, ten 
stovėjo Lucenti — Pvt. Lu
centi. Dabar šokikė nusišyp 
so jo.

’ .1
Paskui sekė periodas, ku

riame buvo gerta ir valgyta 
New Yorke. O paskui abu 
susitiko šokikės šeimoje. Ir 
Lucenti Kalėdų dieną pasiū
lė šokikei savo širdį. Ji su
tiko. Tačiau Lucenti nepa
sakė, jog j s buvo vedęs 1025 
metais ir turėjo du vaikus 
ir kad savo kitą žmoną pali
ko prieš pusantrų metų.

KILO (TARIMAS
Netrukus po vedybų jau

navedės šeima ėmė Lucenti

drafto kortelę.
Detektyvai pasakė, jog 

Lucenti rado, kovo 31 die
nos vakare, prie Star teatro 
Jis pasakė, jog ieško nau
jos meilės. Kada Lucenti 
buvo paklaustas ar jis nėra 
vedęs prieš metus, jis atšo
vė:

“Taip. Aš palikau jas. Ar 
tai nereiškia separaciją?

KALTINAMAS UŽ 
DAUGPATYSTĘ

Teisme Lucenti dar dėvė
jo nelegaliai pirktas Armi
jos kelnes ir marškinius. 
Lucenti kaltinamas už daug 
patystę ir kreivą priesaiką, 
jis sulaikytas be užstato.

Tai matote kokių vyrų 
pasitaiko šiame margame 
pasaulyje.

Tepliorius ėmė ir apsuko 
šokikei galvą. Moterims rei
kia daugiau apdairumo ir 
žinoti su kuo pradeda pa
žintį.

paklausta, ką jis ten turi 
ąžuolinėje bonkoje, jis atsa
kė: i

“Aš nesu tikras, bet tai 
nėra pienas ar vanduo, aš 
galiu eiti laižybas”.

Penki kareiviai

sunkiai sužeisti
Penki kareiviai, priskirti 

prie Armijos oro jėgų tech
niško lavinimo, pereitą penk 
tadienį, automobilio susldau 
žime buvo sunkiai sužeisti. 
Autęmobilio katastrofa įvy
ko prie 15tos ir Clark str. 
Automobilis buvo išnuomuo- 
tas. c •

Visi penki kareiviai lankė 
radio technišką mokyklą ir 
gyveno buvusiam Stevens 
viešbutyje.

žuvo 1042 m. gruodžio 14 d. 
Palaidotas kur nors Škoti
joje.

Išgelbėti trys lakū
nai iš džiunglių
po 10 mėnesių

Trys Amerikos lakūnai bu
Velioies tėvelis yra kilęs vo dingę prieš dešimt mėne- 

iš Smilgių par., Dapšionių sdų pietvakarių Pacifike. Jie 
kaimo, o motina (Stasiliony buvo išgelbėti iš šiaurės pa 
tė) — iš Sidabravo par., Tau kraščio New Britain, kur yra 
kočių kaimo. Liko nuliūdime japonai. Amerikos lakūai bu 

vo išgelbėti iŠ po pat japonų 
panosės. Lakūnus išgelbėjo 
Australijos oro jėgos.

giliai liūdi ir reiškia užuo-i Lakūnai buvo dingę 1042 
jautą jo tėveliams ir dė-Jm., gegužės 24 d., o išgelbėti 

dėms. Kauklių nelaimę gi liko 1043 metais, kovo 26 
liai atjaučia L. Vyčių 0d dieną.

ir du dėdės — Jonas ir Pra
nas Stasilioniai.

Visi velionies pažįstami

kp., “Bright Light” leidėjai, 
L. R. K. S. A. 165 kuopa, 
piliečių klubas, šv. Vardo 
draugija ir kit.

šis išgelbėjimas dingusių 
lakūnų, rodo, jog yra vilties 
išsigelbėti pasaulio dalyje, 
kur lakūnai nusileidžia.

“Draugo” redaktorių, yra 
ruošiamos pagerbtuvės ba
landžio mėnesį 18 dieną, Da
rijaus—Girėno salėje.

Balandžio mėnesį sueina 
25 metai kaip Ignas Sakalas 
dirba “Draugo” redakcijoje. 
Tai yra jo sidabrinis jubi
liejus žurnalistinio darbo.

“Draugo” administrato
rius kun. P. Cinikas, M. L Č., 

ėmės iniciatyvos suruošti 
Ignui Sakalui pagerbtuvės. 
Sakalo draugai ir “Draugo” 
skaitytojai mielai tam pri

tarė.
Prie banketo visu rimtu

mu ruošiamasi. Tikietai pla
tinami.

Tikietus galite įsigyti 
“Draugo” administracijoje 
ir pas kolonijų veikėjus

Kaltinama 218
Loterijos sindikatas per 

penkis metus turėjo dešimt 
milijonų dolerių pajamų. 
Pereitą penktadienį Chica
goje apskųsta 12 operatorių 
ir 206 agentai dėl konspira
cijos pažeisti loterijos įsta
tymus. Jų byla pavesta fe
deral grand jury.

Šimtai tūkstančių asmenų 
beveik iš kiekvieno miesto
ar miestelio Šalies, pasak fe• <
deralinių pareigūnų, sudėda
vo kas savaitę $40,000 už 
baseball, footbhll ir-kitas- lo 
terijas.

- ” f «• :» i • . -

Technology Institute studen 
tams davė paskaitą tema 
“Electricity on the modern 
submarine warfare”, o ki
tos dvi .paskaitos tam pa- - 
čiam institute lietė Lietuvos 
studentų vargus vokiečių o- 
kupacijoj ir “My Country 
and Peace”. Apie pastarąją 
jau buvo rašyta “Drauge”.

X A. a. Pranciškus Joni-
kas balandžio 2 d. iš Šv. Kry 
žiaus bažnyčios palaidotas 
šv. Kazimiero kapuosė. Ve
lionis buvo brolis Onos Stui* 
mienės, buvusios West Side 
biznierkos. Dabar šturmai 
gyvena Marąuette Park ir 
turi įsigiję didelį apartmen* 
tinį nanfą. -•> '• % '

X Senja Pipiraitė, Atei
tininkų draugovės baleto šo
kėja, šiomis dienomis pra
dėjo naują darbą Sears Roe
buck and Ca, kaipo auditors 
assistant. >.S K"

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką Uk galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys J| kairZ 
NAUJĄ savo’ 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan- 
Kalą.

••• SI2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

IR
AUKŠ
ČIAI)

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

IU* WBST ROOSEVRLT ROAD

X Janušauskienė, Navio 
kienė, čeponienė ir Petkevi
čienė daugiausiai darbuoja-

» " 1 V * • • 9 '

si ruošdamos pramogą Bri
ghton Park parapijos mo
kyklos mokytojų-seserų nau 
dai. Pramoga bus balandžio 
11 d., parapijos salėj.

X Ona , Švažas ir Anielė 
Jesutis, Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčios rėmėjų pa 
sidarbavimu, surinkta $13-* 
65, už kuriuos nupirkta ve
liones naudojamas prie pa
laiminimo šv. Sakramentu 
Be to, jos įtaisė ir aksomi
nius raudonus šv. Juozapl 
ir šv. Antano altoriams už 
dangalus. ». • • • *• 1 , y ’ - -

X Juozas ir Marijona Su
deikiai, žinomi ne tik Tovm 
of Lake, bet ir visos Chica
gos lietuvių tarpe veikėjai, 
ateinančią savaitę išsikelia 
gyventi ir dirbti Labdarių 
Sąjungos ūkyje.

X Muz. Juozas Brazaiti^ 
Aušros Vartų parap. varg., 
su choru pradėjo ruoštis va
karui, kuriame bua atvaidin
ta* pritaikintas šiam laikui 
vaizdelis “Karo metu”. Be 
to, choras mokinas naujų 
dainų.

X Aukso veršį galima bua 
pamatyti Brighton Parke a- 
teinantį pavasarį. Tai tokiu 
vardu komedija, kurią ruo
šias atvaidinti Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. para
pijos choras.


