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SUDAUŽYTA ORINIS ASIES KONVOJUS
Amerikiečiai lakūnai tai atliko 
Viduržemio jūros dausose

18 ašies transportinių lėktuvų 
ir 13 kitų nugarmėjo jūron

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- j Be to, tą pat laiką britų 
rikoj1, bal. 6.—Paskelbta, kad lakūnai jūroje suskaldė 
Viduržemio jūros dausose ašies naikintuvą ir keletui 
vakar įvyko didelės ameri-, kitų laivų bombomis patai- 
kiečių lakūnų kautynės suikyta.

koriniu yies konvojum.
•vi ‘

31 ašies lėktuvas ^udaužy- 
, ta ir nugarmėjo jūron. Tarp 
jų huvo 18 transportų Junke 
rių, kuriais, regis, gazolinas 
buvo gabenamas ašies ka
riuomenei Tunisijoje.

IS NAUJO IŠRINKTAS I

Lakūnų kovos dausose j- 
vyko apie už 25 mailių nuo 
Tunisijos pakrančių. Ašies 
konvojuje buvo 52 lėktuvai. 
Kautynės tęsės apie 25 mi- į 
nutas.

Amerikiečiai ir britai pra
rado 12 savo lėktuvų.

Paskelbta, kad Neapolis 
iš naujo buvo atakuotas. 
Daugiau ten nuostolių su
kelta.

Karo frontuose Tunisijo
je didesni veiksmai kokį lai
ką buvo apsistoję. Bet da
bar sąjungininkai ir vėl iš- 
junda prieš ašį.

(Iš Berlyno per radiją pra 
neša, kad britų 8-osios armi 
jos sunkioji artilerija jau 
apšaudo Rommelio korpuso 
užnugarinės sargybos pozi
cijas šiauriuose už Gabes).

Eisenhower nurodymą 
de Gaulle kelionė 
Afrikon atidėta

LONDONAS, bal. 6.—Ko
vojančiųjų prancūzų vadas 
gen. de Gaulle buvo pasiren
gęs vykti Šiaurės Afrikos

. ............................. .. pas gen. Giraud ir eu juo
■apsaugai. ’ Vyskupą. M- tartia prancūzų vie„ybės 

ku nurodo, kad tokie nacų I ,.eikalaia Kelion5 netik8tai 
^žygiai yna Europos civiliai atidgta

cij» griauti, bet ne apsaugo- Vyrtausiaa 8ąjungininkų
4 * sauažemio jėgų S. Afrikoj

Laišką pasirašo Malinęs vadas gen. Eisenhower pa-

.BELGU VYSKUPAI 
PROTESTUOJA 
NACIAMS

BERNAS, Šveicarija, bal. 
6.—Tarptautinė Krikščionis 
kos Spaudos Tarnyba pas- 

.kelbė belgų vyskupų bendrą 
'ganytojišką laišką, kurs ko
vo 21 d. visose Belgijos baž
nyčiose buvo skaitytas tikin 
tiesiems. Vyskupai kritikuo
ja nacius okupantus dėl jų 
nežmoniško elgimosi su bel
gais ir protestuoja naciams 
dėl bažnyčių varpų užgrobi- 
mo. Naciai drafto keliu mo

bilizuoja belgų vyriją dar

bams karo pramonėse Vo
kietijoje ir pačios Belgijos 
apsaugai nuo invazijos.

Naciai pareiškia, kad jie 
tų ir kitų priemonių imasi, 
girdi, Europos civilizacijos

M
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Trys milijonai britu 
nuosavybių ištikta 
bombomis

LONDONAS, bal. 6.—Pra 
eitų metų gale apie trys mi
lijonai britų nuosavybių su
gadinta, arha sunaikinta 
ašies orinėmis bombomis 
Britanijoje, iškelia aikštėn 
Malsolm Trustęam Eve, karo 
nuostolių komisijos pirmi
ninkas.

Jis sako, kad už vieno mi
lijono nuosavybių nuosto

Rusai atsiima iš vokiečių 
daugiau sodybų vakar. Kaukaze

LONDONAS, hal. 6. — 
Maskva skelbia, kad vaka
riniam Kaukaze po dviejų 
dienų kovų durtuvais rusai 
iš vokiečių atsiėmė keletą 
gyvenamų vietų daugiau 
padarę priešui didelius nuo
stolius.

Kiek anksčiau sovietų va
dovybė paskelbė, kad rusų 
armija Smolensko fronte

kos, 23 kulkosvaidžiai ir 
įvairios karo medžiagos.

Maskva praneša, kadpnar 
eitos savaitės gale vokiečiai 
buvo susimetę bombonešiais 
atakuoti Leningradą. Bet 
tas jiems nepavyko. 42 vo
kiečių bombonešiai numušti 
ir sunaikinti. Rusai tik 7 
lėktuvus prarado.

lius vyrianuBybė jau 346 mi- konsolidavo savo pozicijas LIETUVOJE
Vienas lietuvių laikraštis 

Lietuvoje aprašo vargus, ku 
riuos tenka pakelti svetimos 
okupacijos sąlygomis, no
rint atspausdinti tokį pap
rastą dalyką, kaip — kalen
dorių. Laikraštis rašo:

“Bolševikams atėjus, ka
lendorių išleidimas buvo pa- 

įsitvirtinimų juostą klampy vėlintas. Daugelis kalendo-

pusračiu aplink tą miestą. 
Sako, vienas rusų dalinys 
prasiveržė per priešo linijas 
ir rankinėmis granatomis 
nukovė daug vokiečių jų po
zicijose.

Vakariniam Kaukaze ap
link Novoroesiiską rusai pa
laipsniui siaurina vokiečių 
užimamus plotus. Rusų da
linys ten įsiveržė į vokiečių

lijonus dol. atlygino savi
ninkams. O kiek dar reikės 
atlyginti.

Prancūzu Afrikoj 
paleidžiami internuoti

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af
rikoje, bal. 6.— Prancūzijos 
vakarinėj ir šiaurinėj Afri
koj prancūzų autoritetai iš
laisvina visus iš stovyklų įr paėmė dvi apkasų rių pasirodė sausio mėn. vi-

Chic&gos miesto mayoras EDWARD J. KELLY, kurs va
kar daugumo piliečių trečiajam terminui (ketveriems me
tams) mayoru išrinktas.

I — ,,.■■■■ ■■■! I I ■■ ........ . n ...

U. S. lakūnai bombonešiais didžius 
nuostolius sukelia japonams Burmoj

NEW DELHI, Ind., bal. 6. į , Lakūnai tą jiems pavestą 
— U. S. keturių motorų di- į pareigą šauniai atliko. Dau-
dieji bombonešiai Libera-1 &^au kaip trylika tonų bom-
. „ • a- » i____bu išmesta i refinerijas. Iš-1ton, pasiųsti Burmon bom-l bu_

internuotus žmones ir šias 
stovyklas panaikina.

linijas. Vokiečių infanteri- dury j ar pabaigoj. Tatai at- 
j jos pulkas sukėlė kontrata- sitiko daugiausiai dėl to, 

Dide*ėjf dalis intemuo- i kag bet atmuštos su dide- kad bolševikinė cenzūra pa- 
tųjų yna Ispanijos radika- jam nuogtoliais. Mūšių luošus kalendorius laikė Be
lai, kurie po gen. Franco lauke priešas paliko šimtus' tinkamais ir iš jų liepė iš- 
1 almėjimo smuko Afrikon ir savų nukautųjų ir sužeistų- mesti šventųjų vardus ir kt. 
internuoti. Išlais v i n t i e j i j Rusams teko 4 patran- Kalendorių pavėlavimas, 
vyks Meksikon, kurios vy-|_________________________________ [šventųjų vardų išmėtymas
riausybė juos priima.

Paskelbta, kad tik krimi
nalistai nebūsią išlaisvinti.

Graiku submarinas 
skandina ašies laivus

Švedai nepatenkinti 
transito paktu 
su Vokietija

STOKHOLMAS, bal. 6 — 
Švedijos premjeras Per Al-

ir kt. labai erzino gyvento
jus. šis reiškinys gyventojų 
buvo laikomas bolševikų ne- 

i sugebėjimu tinkamai atlik- 
i ti laiku darbą, o taip pat pa- 
1 žeidimu tautinių religinių 

jausmų. ”

Kaip atrodo kalendoriųbarduoti japonų atstatytas ~ ~ 7“" " bin Hansson pareiškia, kad “u'~u
/ i i vo matoml toliau kaip per Graikų autoritetai skelbia, . . i reikalas dabartinės okupaci-

aliejaus refinenjas (valyk- 50 mailių » kad snhmarin^ Psnonirn. I ®vedama jau pradeda jkireta j <amg J
metais pa-i J 1X5las) Thilawa, pietuose 

Rangoon.
nuo

Amerikiečiai atakavo 
vokiečius Antwerpe

arkivyskupas ir penkių dio- 
cezijų vyskupai.

WASHINGTON. — Laivy 
no sekretorius Knox pareiš
kia, kad kovo mėnesį Atlan- 

a te ašies submarinai daugiau 
laivų nuskandino, negu va
sario mėnesį.

LONDONAS. — Iš Berly
no per radiją paskelbta, kad 
Versaly mirė buvęs Prancū
zijos prezidentas A. Miller- 
and, 84 m. amž.

T MILIJONAMS KINU 
GRESIA BADO ŠMĖKLA

CHUNGKING, Kinija, bal 
6.—Kinijos vyriausybės pa 
reigūnai pareiškia, kad ba 
das gresia apie penkiem- 
milijonams kinų Honan pro 
vincijoje. Vyriausybė netur 
pakankamai ištekliaus juo 
ten viaus gelbėti.

tarė gen. de Gaulle kelionę 
atidėti neribotam laikui.

Vadas jam pbanešė, kad 
šiandie tos rūšies pasitari
mai būtų negeistini, nes ga- . . « , .
lėtų pakenkti kariniams veik werP mies °* S’Joj- 

smams Tunisijoje ir kitiems 
kariniams planams.

Prancūzų tautinis komite
tas, sako, apgailįs de Gaulle 
kelionės atidėliojimą.

LONDONAS, bal. 6. — 
Amerikiečių lakūnai bombo
nešiais vakar atakavo Erla 
lėktuvų fabrikus greta Ant-

Bombomis sudaužyti ir 
susprogdinti milžiniški alie- 

I jaus tankai ir aplinkiniai

• pastatai.
i

Šios refinerijos buvo svar 
blausias japonams aliejaus 
šaltinis visoj Burmoj. Nete-i 
ku® šių šaltinių japonams 
Burmoj bus sunku kariauti.

kad submarinas Ptapanico- 
lis, kurs bendrai veikia su 
britais Viduržemio jūroje, 
du nedideliu® ašies laivus 
nuskandino.

LONDONAS. — Britų la
kūnai bombomis sugadino 
penkis ašies laivus Prancū
zijos pakrantėse.

iš to
paties laikraščio:

“Artėjant metų pabaigai,
gyventojai ir šiemet jau lau 
kia kalendorių. Jau dabar

kūnai mažesniais bombone- 
Prieš karą šie fabrikai' šiais atakavo Burmoj gele- 

buvo Minerva automobilių žinkelius, tiltus ir kai ku- 
fabrikai. Okupavę Belgiją
vokiečiai juos pakeitė lėktu
vų gamybai.

1 Tas, kurs anksti keliasi, 1 Norvegija. Jei ne šis paktas, 
Prieš tai amerikiečių la- yre visuomet sveikas ir ir Švedija būtų buvus įtrauk 

1 ta karau.
yra 
darbštus.

rias japonų pozicijas.

Paryžiuje užmušta

su naciais 1940 
darytas transito paktas. Bū
tų geistina, kad paktas bū
tų uždarytas. Naciai turėtų 
susiprasti.

Premjeras išaiškino, kad teiraujaai apie

tuo paktu Švedija eara užtik- l043^ met» kalendoriua.
rino netralybę ir taikų. Lei-, teko Patirti- fflaia me‘ 
džia vokiečiams per Svedi- taia valstybine leidykla yra 
jos teritorijas susisiekti su ParuoSu8i isleieti iiuoB ka*

Daugisa Kanados 
kareiviu Britanijoj

BRITŲ UOSTAS, bal. 6.— 
Čia atvyko daugiau papildo
mosios kanadiečių kariuo
menės podraug su moterų

Grįžę lakūnai pranešė, , n ■ <-kad fabrikai išgriūti. Tuo turtinga amerikiete
būdu naciams sukelta, dide-j Londonas, bal 6._vo 
ln smūgis. kiečių radlja> vakar pjjjtj,.

(Iš Berlyno radijo stoties! bė, kad per sąjungininkų la- 
paskelbta, kad amerikiečiai kūnų “reidą” tarp kitų šaliai VAKARŲ EUROPA—

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA—

Viduržemio jūros dausose, netoli Tunisijos pakrančių 
amerikiečiai lakūnai suskaldė orinį ašies konvojų. 31 prie
šo lėktuvas numuštas. f

Tunisijos sausžemy kokį laiką didesni veiksmai buvo 
apsistoję. Dabar ir vėl atnaujinami prieš ašį.

IŠ naujo buvo atakuojamas Neapolis.

lakūnai taikyklingai bombas Paryžiaus, užmušta ir tur- 
svaidė į gyvenamus namu®.1 tingo. amerikietė Mrs. Otis

auxiliariniu korpusu ir ori- Sako, daug namų sugriauta, Mygiati. Sako, ta moteris
nėmis jėgomis.

LONDONAS—Daily Mail 
praneša, kad iš Vatikano ra 
lijo stoties kas pirmadienį 
programa bus transliuojama 
rusų kalba.

sukelti gaisrai, civiliniai la- pirmojo pasaulinio karo lai
biausia nukentėję). įkais Paryžiuje įkūrė karei

vių namus ir prancūzų aka-
STOKHOLMAS. — Naciai 

atidaro bausminę stovyklą 
šiaurvakarinėj Vokiet i j o j 
savo armijos dezertyrams.

demija jai pripažino aukso 
medalį.

Am. Press šią žinią rekor 
davo.

Prancūzijos pakrantėse britų lakūnai sugadino penkis 
vokiečių prekinius ir kitus laivus.

RUSIJA—
Rusų armija sėkmingai veikia vakariniam Kaukaze. 

Iš vokiečių atsiima daugiau gyvenamų vietų. Rusai apsu
pa Smolenską.

RYTUOSE—

lendorius: sieninį nuplėšia
mą, statlinį, kišeninį-užrašų 
kalendorių, mokytojų ir ka- 
lendorių-knygelę, kiuris yra 
taip įprastas kaimuose. Visi 
šie kalendoriai jau yra pa
ruošti daugiau kaip prieš 
pora mėnesių ir įteikti cen
zūrai. Kai tik bu® gautas 
leidimas, tuojau prasidės ir 
pats kalendorių spausdini
mas. Reikia manyti, kad 
šiais metais au kalendoriais 
taip neatsitiks, kaip tai bu
vo atsitikę bolševikiniu me
tu.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-ČIo puslapio “Clas- 
aifled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 

Amerikiečiai lakūnai didelius nuostolius sukelia japo-! gen| apmokamų darbui
narna Birmoje. -

ark *4. A . M . „.A I



DIENRABTIS DRAUGAI

Klaipėdos krašto atplėšimas
(Generalinio konsulo J. Budrio kalba)

(Tęsinys) laikraščių savininkas gavo

Po žurnalistų bei pre- Vokietijoje paskolą pusei 
kybos agentų priedanga siu- milijono litų, iš ko jis padi- 
ntinėdavo savo inspektorius.! dlno ir modernizavo spaus- 

Tų keliautojų užduotis bu- tuv? siuntinėjo per visą 
vo aplankyti vietinius rezi- Lietuvą agentus Um laik- 
dentus, kurie suteikdavo iš- 1 arčiui platinti. Gi Klaipė- 
samiausfcia raportus, kiek-! doa kra8to visiems lietu- 

vieno valdininko charakte- vįams ‘Lietuviška Zeitunga' 
ridiką, uolumą bei aktyviš- buvo siuntinėjama veltui, 
ką pasidarbavimą vokišku-! Iš Klaipėdos krašto poli- 
mui; taip pat lietuviškų vei-i ciJ°8 buvo FaHuosuotas vie- 
kėjų charakteristiką, net jų; šai savo nelojalumą demone 

silpnąsias vietas privačiam! travęs komisaras Shell. Jj 
gyvenime. Tokie rezidentai: Pradži°ie pakvietė vokišką

X
PAVEDĖ AMERIKOS ARMIJAI

“Draujai" Acme photo

A
Trečiadienis, bai. 7 d., 1943

taip pat pateikdavo savo su
manymus kas darytina. To-

dienrąštį redaguoti, o vėliau 
jis buvo paskirtas Rytprū-

kių inspekcinių kelionių re- j politinės policijos virši- 
zultate Vokietijoje pasirody- i ninkū.. Užteko jam perva- 
davo serijos straipsnių apie žinoti sieną, ir jam buvo į- 

vokiečių priespaudą, autono
mijos laužymą, lietuvių ne
kultūringumą ir panašiai.
Prie to būdavo paduodami 
faktai, žinoma, iškraipyti.
Lietuvių valdininkai ir vei
kėjai buvo pašiepiami. Ly
giagrečiai vokiečių užsienių 
reikalų ministerija gaudavo 
skundus dėl jų generalinio 
konsulato narių neveiklumo 
ir nesugebėjimo. Tie konsu
lato valdininkai tų patrijo
tų br.vo stačiau, terorizuoja-

teiktas Vokietijos pasas bei 
patikėta tokia atsakomingai 
vieta.

Klaipėdos krašto mokyto
jai ir valdininkai, neišski
riant nei teisėjų, buvo pa
perkami slaptai jiems išmo
kant kas mėnesį po antrą 
algą iš Vokietijos.

Visi tie faktai buvo nuro
domi signatarams. Tačiau 
nebuvo rusilaukja tifi* amo 
įvertinimb, kadangi jų už

duotis buvo saugoti statutą

Britų pagamintas traukinys ambulansas pavestas Amerikos armijai, Vakarų Angli
jos bazėje. To traukinio pirmasis tikslas vežti sužeistuosius iš karo lauko ir ligoni
nių į generalines ligonines, teikiant pakelyje pagalbą. Traukinį traukia Amerikos in- 
žinas ir aptarnauja U. S. medikalis korpusą a. Traukinį galima į šoną pastumti ir jis 
gali tarnauti kaip lauko ligoninė.

čiai ir turime būt lojalūs, kų tikybą, apdės nepakelia- 
Stebiuosi ir pro testuoju mais mokesčiais. O vadai ir 
prieš tokį tostą!” Užvies- jų adjutantai automobiliais 
pū tavo slėgianti tyla. Vice į lankė kiekvieną sodybą ir 
konsulas gynė savo šefą, bet1 nesigailėdami barstydavo pa
ir užprotestavęs neliko vie
nas. šeimininkas pareiškė,

mi, nuolatos savo viršinin-1 u* ginti klaipėdiečius nuo; 
kų kaitaliojami; taip ne vie- Lietuvos, o ne Lietuvą nuo

nas jų rado savo karjerai 
galą Klaipėdoje.

Vokietijos. Ir signatarų at
stovai nuolat darė Lietuvai1 
priekaištus, gindami vokie
čius. Apie tai Vokietija pui
kiai žinojo, tad kam gi Vo-

žadus. Klaipėdos krašte ne
mažą įtaką turėjo ir dvari-

jog jo namuose tokių tostų ninkai. Anksčiau išdidūs, da-
prašo nekelti ir šį incidentą 
prašė visų užmiršti. Bet gi 
sunku tokį faktą paslėpti. 
Lietuvos užsienių reikalų mi 
nisterija kreipėsi į Berlyną 
įr kuriam laikui praslinkus

bar dėjosi geriausiais ūki
ninkų draugais: kuro neturi 
— imkis durpių kiek tik no
ri, kito ko reikia — tik pa
sakyk! Jų vokiškas žemės 
bankas staiga surado dide-

gen. konsulas buvo iškeltas! les sumas ir siūlė ūkinin- 
į Pietų Ameriką, tik ne gen. ‘ kams paskolas. Jų patys var

didėjo akcija iš Vokietijos 
pusės.

Jeigu tokia padėtis buvo 
demokratiškos Vokietijos Lai 
kuose, ar bereikia įrodinėti, 
kad Hitleriui įsigalėjus ta 
padėtis pasidarė dar baises
nė. Čia jau prasidėjo atviri 
grąsinimai.

Hitlerio valdžios perėmi
mo dieną, man pačiam teko 
patirti daug “malonumų” 
Karaliaučiuje. Kažkas skam 
bino telefonu į konsulatą, 
klausdamas ar jau susidė

jau daiktus. Kitas vėl skam
bina telefonu nakties metu, 
neva draugiškai perspėda
mas — “laukite svečių per 
Tilžės tiltą”. Sakau “Ačiū. 
Vaišingumas — mūsų tautos 

’ ypatybė. Būsite tinkamai su 
tikti”. “O ar žinai kas kal
ba? Adomas”. “Dabar su
prantu, atkirtau. Visa žmo
nija seniai progresavo, su- 
kultūrėjo ir nakties metu ne
trukdo kitiems ilsėtis. Bet 
tu, Adomas, taip ir pasili
kai nekultūringas.”

Hitleris atgavo Saaro kra
štą, Hitleris užėmė Austriją, 
Versalio sutartis subraškė
jo, nebuvo kam ją apsaugo
ti. Hitleriui buvo auota<3 lai
kas tinkamai pasiruošti ap
siginkluoti. Didelės, atrodė 
galingos, valstybės stebėjo 
tą viską, bet rimtai nerea

gavo. Pagaliau, staiga bru- 
1 tabakai tapo užpulta Čekija, 
ir jos nieks negynė! Ar visa 
tai nepadrąsino kartą įsisiū
bavusio Hitlerio? Tokie pa- 

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO * IS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Utaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtu'£ .
3401 SO. HALSTED ST. < >

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPublic 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. lr Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. VVESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

LIETUVIAI DAKTAilAI

konsulu, net ftei ministru, 

bet jau ambasadorių!

Tiesiog nuostabiai akiplė
šiškai dkljfl&i darėsi prieš

dai tapo Vokietijos duosniai 
materialiai apdovanoti. Tik 
tokiomis priemonėmis Vokie 
tijal pavyko nųolatcelaikyti

Kiekvienas ūkininkas gavo 
laišką iš tam tikros valdiš-

PABANDYKIT “CRVSTALEAR” 
DABAK

Modemiškas laimini Tube

Girdėjimo Pajcelbtuvas 
AKTUALUS DYDIM AlIKKOFONO

Vokiečiai Klaipėdos kraš
te turėjo du dienraščius — 
vieną Klaipėdoje, kitą Šilu- kietijai fc.jvo varžytis? . 
tėję, ir biauriu lietuvišku Stai vienas pavyzdys. Pir- 
žargonu leidžiamą ‘‘LietuViš maais Klaipėdoje paskirtas 
ką Zeitungp ’’ Klaipėdoje. Tų Vokietijos generalinis kon

sulas, Heimatbundo veikėjų 
skųstas, buvo iš diplomati- 
įės tarnybos visai atleistas;! 
.ritas perkeltas į mažesnę 
vietą. Gi-vienas menkų ga-j 
bumų žmogus padarė kar
jerą vien tiktai už netaktin
gą išsišokimą. — Marijai pa
skirtas jis drauge su savo 
vicekonsulu buvo 'pakviestas 
į svečius pas vieną įtakingą 
vokietį pramonininką. Mat' 
tas pramonininką* ir abudu Į 
konsulai paėjo iš tos pačios 
Vokietijos dalies. Buvo rink
tiniai svečiai, viso apie dvi
dešimt keli žmonės. Po va
karienės šeimininkas pakelėj 
šampano taurę už naują jo 
seno3 tėvynės generalinį kon 
sulą. Po to svečias pakėlė 
taurę: ‘‘Maliau esu tarp sa
vų.... už krašto grįžimą prie 
Vokietijos!” Kad ir skystas 
šampanas užspringo kai ku
rių svečių gerklėse. Nors vi- 

I si buvo vokiečiai, tačiau vie
na; jų užprotestavo — "mei 
esame dabar Lietuvo* Jili>

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

kos įstaigos iš Rytprūsių, 
užklausiąnt 'kiekj.Jis turėjo 

nuostolių karo metu, nes esą 
tai įstaigai pavesta apskai
čiuoti tuos nuostolius tikslu 
teisingai atlyginti. Tokie 
laiškai buvo išsiuntinėti ly
giai 10-12 dienų prieš rinki
mus. Tuo pačiu metu kuni
gai, mokytojai, valdininkai, 
heimatbundininkai ir šiaip 
agitatoriai šnibždėdavo: tai 
mat ką reiškia priklausyti 
prie didelės Vokietijos; net 
gi po tiek metų neprapuolė, 
gal net su nuošimčiais Atly
gins. 0 jeigu balsuoti už lie- i 
tuvius, ta: panaikins auto- • 

nomiją, persekios evangeli-

dėtį. Kuo daugiau klaipėdie
čiai artėjo ir linko prie Lie-t 
tuvos, tuo daugiau ir su di
desniu pykčiu bei įniršimu

OR. STRIKOL'IS -
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal autarų. t

Office teL YARda 4787 
Namų tat PROapect 1930

OR, P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 4dth Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir SeAtadieniais 
Valandos: 3* — 8 popiet,

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS r
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..................... VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

VVHOLESALE
LIQUOB
(STAIGA

livrUojame 
P® vhą 
Chk«a

niMtna
SENĄ 

LIETU VIŲ 
DRAUGĄ

H. KAMTKR, te*.
MUTUAL LIQUOR CO.

4767 So. Halsted Su 
lULVFAIOP Ml«

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
EkonnmHka. £ Išmokėjime 

PIuiihh £ GvarantuataN
KHRIPKITfW. nAAYKIT AK AAI'KIT 

DYKAI DBMONNTKAC UOS
AR DKI. KNYGUTE* •

ABBOTT
HEARING AID COMPANY 

28 E. JACKSON BLVD.. LHICAGO
J Mplldyk hnpon. lr nlq«k dabai* 
JO Noriu DrmonntrarIJo* Mainuos d 
Jo AtMlq»kit Infortnarbu Kn> r, d 
t Be Jokio* Man Obllracljoo J

. i
................................'•#

Tai. YARdt 2946

DR. C. VEZELIS •;
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal autarų.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai.* ryto, nuo 2 įla 6 
vat popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedciiouua nuo 10 iki 12 vai. dienų

nudriko DMeK 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, gasi- 
nių ir anglinių pečių, {vairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduikų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jenreiry”, 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 
4:80 vai. popiet. Vakarais — 
utamikais. ketvergais ir suba
tomis iki 10 vai. vakare. Ši di
delė kraptuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
•togu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
I

Ine.
3241 S. Halsted St

Tei. CALUMET 7287

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

DR. S. WEINE, O.D.

UOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti ♦ 

OPTOMETRISTAI 
16 SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE S5W

AKIS

.VALANDOS: TVcftmi.. Z*v»kUw1. Nuo lt ryto
Antra,I. ir liet*trtadtraJaU Nuo 10 ryto tkl 10Intnul.

fieėtadlciilHis Ir Sekmadieniais
vak.

ftpmdft. < .vynai Lietu vlAkl Ita. Ilo
J:

WCFU. 1000 k.. nedėlios vak 9 v. 
WHFC. 1460 k., ketverrals 7 v. v.

v =

PASKOLOS DAROMOS ANT
STATYBAI - REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI*

ant Lengvų Mėnesinių limokejimų I

> Vardai
Ji Adrooao 
Ji Mleotas. Vai.

A. A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tei.: CENtral 1824
alandos: 9 ryto iki 4 popiet. 

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 
iki 6 vai. vakare.

Kitomis valandomis pagal sutartj 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAPayette 3210 • 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzae .2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 0 vak.; 
Penkt., Seštad. 8:30 iki 9:30 vak.

SeloiMuiionitUR [*<*l

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted Si.
TELEFONAS: ,

Calumet 4591 *
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS
ŠIT DTTCNR. “DRAIinir

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora akių visam <y- 
rsnimnl. Saueoktte Jss. leisdami 
Uefsamlanott Jas modernliklausia 
metodą, karia racdjlme mokslas 

salt sutelkti.
U METAI FATT1UMO

akinių, kurie patelius

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel. OANal 6122 <

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA i

3241 VVest 66th Place
Tel. REPnbiic 7868

Tel. YARds 5981.
Rn.: KENvrood 6107.

DR. A. J, DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nno 1-3; nuo 6:30-8.39
756 West 354h Street

Dr. john J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

PAKAUDOSm PROO4 DABABTOMB 
NUOMMCIO BASOM*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
■■■■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ .............. ... ,,, —i

TAUPYKITE mūsų )«tatgoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaa In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ifcnoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR BYMIAUSIA IJETUVIŲ FINANSINE (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8238 SO. HALSTED 8T.

czed

A./J IIBEGAL EARHINGS

IMI 8a.
MeCoHmiKOAffAL1MM. CMoagi 

onmo VALAEDOat
Kaadlaa a. m. Iki l:«S p.

Tradted. tr • :SS a. m.
Jtua

Pirk karo bonus ir štam
pas.

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra; pripildyti &al| ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

Tel. CANaI 0267
Res. tel.: PROepect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidenclja: 6600 So. Artesian Avė.

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

PLATINKITE “DRATIGV*



—. - ....

TreSIadlenls, bal. t <L, 1943

Didelės Amerikos 
karo išlaidos

WASHINGTON (ONA).
— J. A. Valstybių karo biu
džetas daug smarkiau padi
dėjo, negu kitos kurios ša
lies, įsivėlusios šiame kare

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKŲ

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

PHOENIX DYE W0RK8. 
1968 Southport Avė.

VYRAI 
IR MOTERYS
DEL SVARBIOS KARO 

PRODUKTŲ DIRBTUVES
OAiMINANT

FIBREBOARD SHIPPIVG BAKSĖS 
DftL

KARO REIKMENIŲ MAISTO, 
MEDICINOS IR T.T.

GERA TRANSPORTACIJA BISV 
AR OATVEKARIV. ATSIŠAUKITE 
TARP 9 RYTO IR 5 POPIET. AT
SINEŠKITE GIMIMO LIUDIJIMĄ 
JEI ESAT MAŽIAU NEGU 18 ME
TŲ AMŽIAUS.

Brunt 8c Company
6935 W. 65th St.

(LKFSB). — Brazilijos ' . , . .. .
; imumstų laikraštis, einąs kas 

Myriausybei išleidus naujus ’
patvarkymus, kuriais su- 8avax es* 

varžoma leidimas laikraš- Kaip matome, Pietų Ame- 
čių svetimomis kalbomis, ka rikoje tik katalikai laikraš- 
talikų leistoji “šviesa” ture- čio savo neturi. Visuomenė 
jo .sustoti. Tačiau Argenti- tikisi, kad tėvai marijonai 
noje dar tebeeina net kele- šioje srityje padarys gerą

I
tas lietuviškų laikraščių: pradžią.

□vairesnioji visuomenės dalis .
turi savo laikraštį “Argen-1 

tinos Lietuvių Bdlsą”. Lie-i 
tuvis Kliauga leidžia “Pietų1 

Amerikos Žinias”, kurios 
yra neva buvusios tautinin-l 
kų laikraštis, bet dabar yra 
leidžiamos to vieno žmo- [ 

y^gaus ir skaitytojų turi apie 
pusę tūkstančio. Kliauga tu
ri ir savo spaustuvę. Kar
tais į jo “Žinios” ir tėvai 
marijonai deda' parapijos 
naujienas ir katalikiškų or
ganizacijų skelbimus. Maž
daug prieš metus vienas iš 

-tautininkų — J. Nakutis —Į 
^ėmė leisti mėnesinį žurnaliu 

ką “Aušra”. Pirmasis re- 
, daktorius buvo Savickas, bu 
'• vęs Montevideo lietuvių mo

kyklos vedėjas. Jo žmona, 
taip pat mokytoja, — klai
pėdietė. “Aušrą” rėmęs Vil- 
redaktorius, kad kai kurios 

^redaktorius, kad kaikurios 
laikraščio dalys perdaug pa
lankios vokiečiams. Savic

kas iš redagavimo pasitrau

kė ir dabar tą laikraštį re-

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS IUKINKNS SERVICEREIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kas link 
geresnės darbo (eigos lr transpnrta- 
cljos veltui—

Atsišaukite asmeniškai
Superintendento Ofisų, Room 
C. & N. W. Passenger Station, 
lr Madlson Sts., Chicago 

Ar J
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zle St. ir Crawford Avė. (Puląski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. popiet.

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūktai tnūsų speclalybfi. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILI N G VVORKS. 28 N. Loomis, 
Otilcago. Pasiųskite plūktus pąrcei 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

“DRAUGAS" HKLP WA1TTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tei. RANdolph 9489-8489

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door 5. House S.

13TH & CLARK STS.
PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Pašaukite — SEEley <1434.

MARIJONA A. YUftKIEN® 
(po tėvais Ruzaltė)

Mirė Hal. 4. 19(8. 12:25 vai. 
po piet, sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Pa
nevėžio apskr., Velykių parap. 
Mažienlų kalino.

Amerkoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą vyrą Juogapą, dukterį 
Eugeniją, 2 aūnus Juozapą tr 
Danielių, du brolus Tadeušą 
lr Adolfą, švogerką Konstan
ciją • Zaurtenę lr Jos šeimą, pu- 
sesre Vincentą Grgallūnienę ir 
jos vyrą Adomą lr šeimą lr 
daug kitų giminių, draugų tr 
pažystamų. Lietuvoje paliko 
seserj Rozaliją Kairienę lr Jos 
šeimą.

Velionė priklausė prie Sv. 
Kazimiero Aliademijos Rėmė
jų Dr-jos lr Lietuvių Ameri
kos Piliečių KUūbo.

Kūnas pašarvotas namuose 
po adresu 2911 W. 40th Str. 
Tel. Yards 2976.

laidotuvės Jvyks ketvirtad., 
Raland. 8 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo Sver.č. Panelės pa
rap. bažnyčią. kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. -—

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti la'dotuvėse.

Nuliūdę Vy-as, Duktė, Ki
nai, Broliai, švogerką, Pusse
serė ir Giminės.

laidotuvių Dlrektorus J. 
Llulevlčlus, Tel. Laf. 3572.

Vieną Metų Mirties Sukaktis REIKALINGOS PATYRUSIOS PIZ>- 
V6JOS ofisų name. 8135 J mėnesi 
iš pradžios. Matykite MR. SMIDT

DOCK MEN
IR

FREIGHT HANDLERS 
NORTH SIDE TERMINAI. 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukite J—

Webber Cartage Line, Ine.
2017 N. Larraboe. Tek MOHawk 4242 
Kreipkitės prie Mr. Hugh Gtlhooly.

S. WELLS ST

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite J Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

810.
Canal

ANELĖ STAKENIENE 
(po tėvais Rūdaitė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė Iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną lr 
motiną, Anelę Stakenienę.

Netekome savo mylimos bal. 
5 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes los 
niekados negulėsime užmiršti. 
I-ai gailestingasis Dievas sutei
kia jai amžiną atilsį.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalininią iš mūsų tar
po, užprašėme 2 gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis) už jos 
sielą, bal. 7 d.. 194 3 m.. Gi
mimo švč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčioje. Marąuette 
Parke. 7-tą ir 8-tą vai. ryte.

Kviečiame visus gimines lr 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
Ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Anelės sielą.

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
žentai, Anūkai, Kernio ir Gi
minės.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th lr Clark Sts.

ALTERATION HANDS
Patyrusios prie aukštos 
moterų dresių. Pastovūs 
Atsišaukite į—

P0WELL 
700 N. Michigan A ve.

rūšies
darbai.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. - Puiki proga 
pridirbti.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W.' 36TH PLACE

Vienų Metų Mirties Sukaktis

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 
. EDGEWATER BEACH HOTEL . 

Drug Store
5319 Shcrklan Rd.

Prie abelnų dirbtuvės machine 
shop darbų. Patyrimas nereika
linga.

100% DEFENSE DARBAI.

Dieną ir naktimis šiftai.
Turi būti piliečiai.

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

CRACKER JACK CO.
4800 W. oetll Kt.

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laika* lr pusė 
mokama už viršlaikį.

KROLI BROS. CO.
1801 S. Mk-higan.

LION MFG. CORP REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
Juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c į valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6 828.

WAKEM & McIAUGHLIN, INO. 
225 E. DllnoLs St.

FOUNDRfiS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI ’ 

Dieną Ir naktį šiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto iki 6 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto lkl 
2 ponlet.

WESTERN FOUNDRY
3034 R. Kedzie Avė.

2640 W. BELMONT AVĖ.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5S49 Sheridan Rd?

MARIJONA DUMIKIENĖ 
(po tėvais Bagdonytė)

Jau sukako vienerl metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą žmoną ir 
motiną, Marijoną Dumikicnę, 
kuri gimus Lietuvoje, kilusi iš 
šakių apskr.. Sudegu parap., 
Gregalčių kaimo.

Netekome savo mylimos bal. 
8 d., 1942 metais.

Lietuviai darbininkai 
pavojingose zonose

(LKFSB) Iš Švedijos pra
neša mums, kad didele dalis 
Vokietijon išgabentų lietu

vių darbininkų paskirstyta 

į šiaurės vakarų ir vakarų 

Vokietijos dalis, į vietas kur 

gana dažnos lėktuvų atakos.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

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

CHICAGO BELTING CO.
115 "No. Green Rt.

Pusmetinis Mirties Sukaktis
DOCKMEN

Freight Handlers reikellngl. Be pa 
tyrimo. Pastovūs darbai, gera mo 
kestis. Matykit Mr. Sheahan. 

DEOATUR CARTAGE CO.
1934 S. Wentworth.

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŠILK SCREEN

RUNNERS IR TAKE-OFF MAN
Tiktai patyruslejl. Aukščiausia mo 
kestis. Pastovūs darbai.

PARGAMENT
S07 Canal Street <Bway)

New York, N. Y.

ŽENKLAI Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutel
kia Jai amžiną atilsi.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalininią iš mūsų tar
po. užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už Jos sielą, ketvirtad., 
bal. 8 d, 1943 m., šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, 8 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines lr 
draugus, kaimynus lr pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Marijonos sielą.

Nuliūdę:— Vyra* Pranciškus, 
Duktė On* ir Giminės.

2837 S. Emerald Avenue.

EMILIA CERKAUSKIENfi
(po tėvais Geilmintaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spal.-Oct. 3 d., 1942 m., 3:40 
vai. ryte ir tapo palaidota Spal. 
7 d., šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Ipolitą, dukterį■ Elią lr 
sūnų Žaną, kuris tarnauja U. 
S. armijoje, brolį Petrą Ged- 
mintą, brolienę Marijona Ged- 
mlntlenę, seserį Oną Masiiio- 
nienę, švogerį Joną Masllioną 
ir jų šeimą. fivogerį Frank 
Cerkauskl, švogerką Eleną Čer- 
kauakienę ir kitas gimimo ir 
pažįstamus

Nuoširdžiai prašau visų gi
minių,' draugų Ir pažįstamų 
savo maldose prisiminti a. a. 
Kmilla Čerkausklenę Jos pus
metinės mintie* ftukaktuvės 
proga, už ką iš anksto nuo
širdžiai dėkoju.

Ipolitas ėerkauskis 
5230 S. Marshfield Avė.

VAIKINU, REIKIA
Prie darbų jva’rluose departamen 
tuose. Proga Jsldlrblmo.

RAYNF.R I.ITHOGRAPHING CO. 
2054 W. Lake St.

Pasitikėjimo

Mumis
Vyrai

Nepatyrę, reikalingi dirbti didelėj 
Defense dirbtuvėj. Gęra pradinė 
mokestis. Atsigaukit j Personnei 
Ofisą:
LIQUID CARBONIC CORP. 

3100 So. Kedzie Avenue

DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuvės darbų. Taipgi reikia lr 
MERGINŲ. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. ' 

WII.KON JONĖS CO.
3SOO W. Franklin Blvd.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ’ 
DUOKITE JĮ KITIEMSfti Firma Virė 50 Metų

Tos Pačios Šeimos
Rankose! REMKITE “DRAUGĄ PLATINKITE “DRAUGĄ’

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

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

KREIPKITĖS PRIE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį.
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubllc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. lr Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMASPRANCIŠKA 

MURAUSKAITE 
Gyveno 3309 S. 'Lltuanlca Av.l

Mirė Bal. 3 d.. T943, 9:00 val i 
vak.. sulaukus 72 m. amžiau*J 

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš Ra-1 
•elnių apskr., Viduklės parap.,I 
Paupynės kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m. I 
Paliko dideliame nullūdlnuel 

pusbrolį Juozapą lr brolienę] 
Voron’ką Murauskus lr jų B ji-1 
mą. sesers sūnus Kazimierą Iri 
Petrą Urbučius Ir daug kitų I 
giminių, draugų-glų lr pažja-l 
tarnų. t I

Priklausė prie Apaštalystės] 
Maldos. Tretininkų Ir Gyvojo I 
Rožančiau* Draugijos.

Kūnas pašarvotas M. Phl-| 
Įlips koplyčioje, 3807 S, I.ltu-I 
anlca Avė. '

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. .1 
Baland. 8 d. iš koplyčios 8:001 
vai. ryto bus atlydėta į Av. į 

^Jurgio parap. bažnyčią, kurio-, 
je įvyks gedulingos pamaldos, 
už velionės sietą. Po pamaldų] 
bus nulydėta | A*. Kazimiero] 
kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus] 
gimines, draugua-gs* lr pažys-| 
tarnus dalyvauti laidotuvėse.

Nullūdą Pusbrolis, Brolienė, 
Sesers Minsi ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4901.

P. J. RIDIKAS

NULIŪDIMO VALANDOJE
Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA A VU

EVANAUSKAS
PboaM YARDS 1188-M

Kreipkitės į
ANTHONY B. : JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
LACHAWICZ IR SŪNUS
, 42-44 E. 108th ST. ToL PULLMAN 1278
ST 23rd PLACE Phone CANAL 2818

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

• 1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109 

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

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

L BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9641

4405-07 SOUTH mERMTAOB A VIENUR

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE M. LAFayett. 0727

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVENUE Phone YA1

I. LIULEVICIUSRADIO PROGRAMAS — 3:00 vaL Pirmad lr Ketvirtai vak. 
U stoties WGE8 (1890), an Povilu Oaltimleru.

TODAY
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034 South Oakley Ave. Chlcago, IIMnols
Published Daily, excepi Sundays

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

Months ‘— $2.00; One Month — 75c. Europe — One Ycar — $7.00;
8ix Months — $4.00. Single Copy — 3 cents.

Advertising in "Drauga*” brings best results.

DRAUGAS
Iieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: 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 nnmeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus SB 
raitus ir ypač korespondeucijas sulig savo nuožiūros. Koreapon- w
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją ma- si . ...Į,-,
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymame. ir vengiant pole- NACIU ZMUTUOTO 
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne-
dedamos.

Churcfaillas savo kalboj šio teigimo nepatvirtino.
Vis tik kai kurie žinovai pranašauja, kad Vokietija 

susmuks dar šiais metais, bet 1944 metai galėsią būti 
lemiantieji Europos kare. Tačiau pergalės tesulauksi
me tik 1945 metais.

Kokia kryptimi eis karas, kokie nauji frontai bus 
atidaryti, mes tik spėlioti tegalime.

Nekartą jau buvo Jungtinių Tautų vadų priminta, 
kad po Hitlerio sutriuškinimo visos jėgos bus pasuk
tos Japonijos link. Karas su japonais užsitęsęs ligi 1946 
metų. |

Šie visi teigimai apie karo pabaigą, žinoma, yra tik 
spėliojimai. Spėlioti galima, bet tai pergalės neina grei
tins. Pergalę pagreitins visų šio krašto žmonių stip
resnis dėj imąsis prie Amerikos ir Jungtinių Tautų di
džiųjų karo pastangų.

‘lumpai

Entered as second-Class Matter March 31, 1815 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879-

Afrikos karo frontas
Šiomis dienomis pasaulio akys yra atkreiptos Tuni

sijos, Afrikos, karo frontan, kur santarvininkai varosi 
į .priekį. Kova eina tokia kryptimi, kad visų tų mintyse, 
kurie akylai seka jos eigą, abejonės nelieka, kad vokie
čiai su italais ten bus nugalėti. Kaip prasidėjo santar
vininkų ofensyvą Tunisijoj, vokiečiai darė keletą des
peratiškų žygių atsigriebti, tačiau jų tos didelės pas
tangos nuėjo niekais.

Kaip greitai naciai ir fašistai bus visai nugalėti Tu
nisijoj, mažai kas apie tai tekalba. Yra spėjimų, kad 
tai diaiug pareis nuo to, kiek santarvininkai suspės pri
statyti daugiau vyrų jėgų. Jau ir dabar amerikiečiai 
ir anglai, pridėjus prancūzus, turėjo jėgų persvarą sa
vo pusėje. Be to, santarvininkai jau turi užkariavę la
bai svarbių strateginių pozicijų. Nėra abejonės, kad 
ir dabar ten jturimomis jėgomis ašis bus sudaužyta, 
tačiau jei jos nuolat ten bus sustiprinamos naujais 
kariuomenės pulkais ir karo reikmenimis, pergalė žy
miai greičiau įvyks ir tada santarvininkai galės pra
dėti kitais karo žygius prieš Berlyno-Romos ašį.

Visi, suprantama, laukiame, kad greičiau susidarytų 
galimumai pradėti invaziją kantinentalinėn Europon. 
Tuo labiau tos invazijos laukia ašies pavergtos ir per
sekiojamos tautos. Jau dabar jos pradeda sukilti prieš 
okupantus. Bet kai jos sužinos, kad anglų ir amerikie
čių karo jėgos jau grumiasi su jų okupantais Europos 
žemyne, tuomet visą kontinentą užlies tautų sukilimų 
bangos prieš nacius ir fašistus ir tai žymiai prisidės 
prie Jungtinių Tautų pergalės pagreitinimo.

Amerikos čekų taryba savp biuletenyje skelbia ga
vusi patikrintų žinių, kad naciai pakorę žymią čekų 
veikėją, buvusią Čekoslovakijos senatorę Prancišką Pla- 
minkovą. Ji yra. atstovavusi čekų respubliką Tautų 
Sąjungoj, savo laiku buvo čekių moterų tarybos pir
mininkė, uoliai veikusi daugelyje kitų tos tautos orga
nizacijų. Gautomis žiniomis, senatorė Plaminkova bu
vusi verčiama bendradarbiauti naciams okupantams. 
Ji griežtai nuo to bendradarbiavimo atsisakiusi. Dėl to 
buvusi kalinama kalėjime, konfiskuotos jos turtas ir, 
pagaliau, buvo pakarta.

Įvykis tikrai skaudus. Tai yra dar vienas įrodymas, 
kaip žiaurūs yra naciai ir kaip jie elgiasi su visais 
tais, kurie, trokšdami savo krašteli laisvės, nepasiduo
da okupantų užgaidoms. Bet ateis laikas, kuomet na
ciai iuž visus savo žiaurumus, pridarytas tautoms ir 
paskiriems žmonėms skriaudas, už nekaltai pralietą 
kraują turės atsakyti .ir prieš žmones ir prieš Dievą.

I SPAUDOS APŽVALGA ]
L - *

"Velniūkštis nesnaudžia".

Ar jie beatsigriebs?
Rusijos karo strategai kalba, kad busimąją vasarą 

Hitleris dar kartą mėginsiąs veržtis į turtinguosius 
rusų aliejaus laukus. Esą ženklų, kuriu rodą, jog na
ciai prie to rengiasi.

Apie tai, žinoma, nėra abejonės. Hitleris dar mėgins 
daryti desperatiškų žygių ir vienur ir kitur. Jungtinių 
Tautų karo vadovybės tai ir jaučia ir žino. Dėl to ir 
jos nesnaudžia. Iš vienos pusės anglai ir amerikiečiai 
skuba Afrikoje nacių frontą sudaužyti, iš kitos — an
glu įr amerikiečių bombonešiai veik kasdien skraido 
virš priešo karo pramonės centrus ir juos sėkmingai 
daužo.

Natūralu, kad rusai, matydami, jog Hitleris dar kar
tą darys mėginimų ofensyvon pereiti, norėtų, kad Eu
ropoje jų vadinamasis antras frontas tuojau būtų pra
dėtas. Bet ir be to “antro fronto’’’, kaip matom, san
tarvininkai gerai pliekia Hitlerio kailį. Jei naciai ir 
nžsimotų dar pasijudinti Rusijos fronte, jie nebebus 
tiek pajėgingi. Daug jų jėgų jau sudaužyta ne tik Ru
sijoj, bet Afrikoj ir, be to, pačioj Vokietijoj. Todėl, 
reiktų stipriai abejoti, ar vokiečių kad ir desperatiš- 
kiausio8 pastangos “atsigriebti” bebus sėkmingos.

Nereikia užmiršti ir to fakto, kad naciai dabar daug 
karo jėgų turi laikyti pačioj Vokietijoj, nes jie žino, 
kad bus invazija, tik nežino kada ir per kur. Nemažai 
savo jėgų Hitleris turi laikyti ir ok. upuotuose kraš
tuose, nes didėja sabotažai, plįnta slaptoji veikla, iš 
kurios dažniau ir dažniau išsiveržia vieši sukilimai.

“Tėvynė” rašo:
“Taip, pasirodė vieningumo požymiai! Bet ar “vel

niūkštis” nesnaudė. Nesnaudė ypač komunistų spau
da., kuri tuos vieningumo reiškinius visokiais purvais 
apkoneveikė ir to vieningumo iniciatorius iki ausų 
apipurvino. Po to palinko ir kitų srovių organai tą 
vieningumą ardyti. Silpnybės tame reikale pasirodė 
ir tuose spaudos organuose, kur taip širdingai vie
ningumo pasireiškimu pasidžiaugta. Vadinasi, vos 
užgimusi graži idėja lyg ir pradeda šlubuoti ir lyg ir 
norima linkti į tą patį srutyną, kuriame Amerikos 

' lietuvių spauda ir visuomenė murgdėsi per daug me

tų ir nieko gero oė sau, nei Lietuvai nenuveikė.

“Mes tais požymiais daugiau, negu stebimės. Ste
bėtis reikia juo daugiau todėl, kad tą ardymo darbą 
pradėjo Lietuvos neprieteliai ir paveikė į patriotin- 
guosias Amerikos lietuvius. Stebimės ir rūpinamės, 
ir besirūpinant reikta atsiklausti: kur einama ir ko 
siekiama, kad vieną dieną vieni kitus mazgojama, o 
kitą dieną moeojama ir kai tas monojimasis tarnauja 
Lietuvą pavergti užsimojusiems?

“Tautininkai, katalikai, sandariečiai ir,socialistai, 
kuriems lygiai apeina Lietuvos ir lietuvių tautos liki
mas, privalėtų turėti daug stipresnio pasiryžimo šia
me pasaulinio krisio momente! Šie žmonės Beturėtų 
pasiduoti išsigimėlių paguodoms, o vieningai siekti 
svarbaus tikslo; siekti pilniausios vienybės ir per tą 
vienybę — Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.”

nn ——-i'"
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Kada baigsis karas?
■ c

Visi žmonės nori taikos. Dėl to populiariausias da
bar klausimas yra — kada užsibaigs šis karas? Su
prantama, karas baigsis, kaip Prezidentas Rooseveltas 
sakė Kasablankoj, po to, kai priešas bus priverstas be
sąlyginiai pasiduoti. Bet kada tai bus?

Savo laiku plačiai buvo kalbėta ir rašyta, kad per
galės susilauksime 1044-1945 metais. Bet Premieras

Ckįcago Herald American 
viename iš savo vedamųjų 
straipsnių atiduoda užpelny
tą pagarbą laikraštininkams, 
kurių jau ne vienas žuvo šio 
karo liepsnose.

Jie žuvo eidami į karo 
frontą drauge su kariais, 
kad aprašyti jų žygius mū
sų laikraščiuose ir duoti tiks 
lių ir smulkmeniškų žinių 
iš karo lauko.

•
Anot Herald-American, į- 

vairirjose karo frontuose y- 
ra 350 Amerikos laikrašti
ninkų, iš kurių dešimts jau 
žuvo, 22 paimti nelaisvėn, 
du dingo, nemaži! yra su
žeistų. Tai parodo laikrašti
ninkų drąsą ir troškimą pa
sitarnauti skaitytojams, vi
suomenei ir kraštui.
Tą jų drąsą ir pasiaukoji
mą reikia branginti. Paga- 
liasi, tokius drąsuolius laik
raštininkus gali išauginti tik 
laisvas kraštas ir spaudas 
laisvė.

Spaudos laisvė daug pasi
tarnauja ir žmonėms ir k raš 
tui. Tą laisvę reikia bran
gi- , . ,, . .

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 7 d.)

Estija ir Livonija Rusijai. 
Iš Berlyno sugrįžo rasų bol
ševikų komisaras Petrov su 
patvirtinta taikos sutartimi, 
po kuria pasirašė pats kai
zeris Wilhelmas. Bolševikų 
organas “Izviestija” prane
ša, kad ta sutartimi Estija 
ir Livonija pavedama Rusi
jai.

•
Areštuotas Rusijos didy

sis kunigaikštis.... Permoje 
areštuotas ir į kalėjimą už
darytas buvęs rusų didku- 
nigaikštis Michail Aleksan- 
drovič.

Trečiadienis, bal. 7 3., 1«3

Po svietą pasidairius
Balandžio 4 d. Cleveland, 

Ohio, vienoj lietuvių bažny
čioj buvo pamaldos už lietu
vius, kurie prieš tris metus 
žuvo nuo užpludusių mon
golų iš Sovietų “rojaus”. 
Savuosius tose pamaldose 
ragino dalyvauti ir laisva 
manių gazietos K. Karpius.

Gražu ir išganinga yra 
melstis, ale nežinau deiko 
taip yra, kad daugelį lais
vamanių, kaip tik kuria tau 
tos švente ateina į bažny
čią, tai tuojau ištinka lum- 
bego. Pats savo akimis ma
čiau, kaip Vasario 16 pamal
dose Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, Čikagoj, tą patį K. Kar
pių su kitu laisvamaniu per 
visas šv. Mišias lumbego 

taip mučijo, jog vargšai net 
per palaiminimą negalėjo 
priklaupti.

Išėję iš Bažnyčios žmo
nės šnekėjo, kad pirmą syk 
savo gyvenime pamatę Šliu
po mokslo vaisių — porą iš 
monkės išsivysčiusių žmo
nių, kurie pirmą syk buvo 
patekę jų graži on bažnyčion.

Žiūrint į bažnyčioje klū
pantį A. Smetoną tikrai bu 
vo gaila, kad palydovais pri
siplakė su lumbego žmones, 
kurių liga jam pačiam sar
matą daro.

gybė, jis susikrovė net $100, 
000.

Kokią išimtį Maikis jaray- 
išfigeriuosi?

Lietuviškų cicilistų prezi
dento Maikio tėvo gazieta 
So. Bostone rašo, kad vie
nam traukiny širdies liga 
miręs kunigas ir jo kišeniu- 
je bonais ir bankine knygu
te rasta $87,000. Maikis nuo 
savęs rado tokią rokundą: 
Taigi, skelbdamas Kristaus 
mokslą, kad turtų nereikia 
krauti, šis tėvelis susikrovė 
net $87,000”.

O kaip su a. a. Gegužiu. 
Mr. Maik? Skelbdamas cici- 
lizmą, kad tarp darbininkų 
turi būtų brolybė ir turto ly

Spicpirvirvio Dumkos
Žiūrim, ožka jau atėjo pas 

vežimą: balse vikas ir eks- 
dezertyras Abekas jau rašo: 
“Raudonoji Armija pati 
na negali ir nega ės sudau
žyti fašizmo spėkos”. Reiš
kia, be kapitalistinės Ameri
kos ir Anglijos komunisti- 
niui rojui būtų kaput. Bet 
kada Amerika pasiunčia bi- 
liooo dolerių vertės maisto, 
Sovietijai, bolševikų gazie- 
tai “mikroskopiška”. Na, ir 
dėkingumas lietuviškų balse 
vikų: kanda rankai, kuri jų 
rojų 'gelbsti!

Klaipėdos kraštas
(Atkelta iš 2 pusi.)

sisekimai bet kam apsvai
gintų galvą. Jjs dąįrėsi nau
jų efektų. Tad tik kelioms 
dienoms praslinkus po Čeki
jos užėmimo ir Lietuvai bu
vo pastatytas aštrus ultima
tumas — atiduokite Klaipė
dą. Pasipriešinsit — nežinia 
kur sustosime. Ir nelaukda«^ 

minėt sutarties rašalo iš
džiūvimo, pasiuntė tankus ir 
karo laivus į Klaipėdą.

Tačiau ateis galas ir jam. 
Apsvaigęs laimėjimais, jis 
visą Europą pavertė į aša
rų pakalnę. Šimtus milijonų 
žmonių padarė nelaimingais^ 
pakurstė ir užkrėtė ir kitus 
panašiu keliu eiti. Bet gi šar
vo tautai neatnešė to, kų jai 
pažadėjo.

Šiandieną minime tik Lie
tuvos dalies — Klaipėdos 
krašto atplėšimą. Bet visa 
Lietuva dabar kenčia po Hat 
lerio jungu. Jau artinasi į- 
ateis galas jo galybei — pri-i- 
sikels Lietuva su amžiais 
lietuviška Klaipėda! Budėki
me!

Tokia antrašte “Amerika” įdėjo šių įsidėmėtiną pas
tabą:

“Vincent Sheean naujoje knygoje — “Betweeu the 
Thunder and the Sun” paduoda įdomų pasikalbėji
mą sa Leonu BAmko, bavasia Prancūzijos premjeru.

“Blum buvo “liaBdšes fronto” vyriausybės prieša
ky. Jie kurį laikų veikė drauge su komunistais, ku
rie jį baisiai apvylė, kai kilo karas. Prancūzų komu
nistai 1939 m. ragsėjo mėnesį tapo “taikos apašta
lais”, nes taip įsakė Maskva. “Jie priruošė streikus, 
kėlė neramumus viešuose susirinkimuose, leido gan
dus ir visų laikų sakė darbininkams nesiduoti sunai
kinami imperialtettniarpe kare”, sakė Blum.

* i
“Kol Hitleris buvo taikoje su Stalinu, komunistai 

visur Anglijos ir Prancūzijos gynimąsi prieš nacių 
gauja# vadino imperialistiniu karu. Taip jie darė 
Prancūzijoje, Anglijoje, Amerikoje — kur tik jie tu
rėjo sąlygas veikti. Bet ar tai bus užmiršta?”

VTDURVAKARIO GUBERNATORIAI KALBASI CHICAGOJE

Prieš keletą savaičių buvo pradėta kalbėtis pokarinėmis problemomis Dės Moines 
Dabar tais klausimais kalbamasi Chicagoje. Iš kairės į dešinę (stovi) gubernatoriai: 
John W. Bricker, Ohio; Bourke Hickenloop er, Iowa; F. C. Donnell, Missouri; DwigM 
Griswodd, Nebraska. Sėdi — Harry F. Kelly. Michigan; Walter Goodland. Wisconam; y 
Dwight Oreenj Ulinois, ir Henry F. Schricke r, Indiana,
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
VARGDIENIŲ SESERŲ GUDOS PARENGIMO 

TIKIETAI JAU SKLEIDŽIAMI
Vienas mėnuo laiko beli- dos nariai ir narės, bet kvies

ko iki gegužės '2 dienai, ka
da Vargdienių Seserų Gildos 
Jvyks pirmas didelis trilypis 
parengimas — Nekalto Pra
sidėjimo šv. P. Marijos Se
serų Kongregacijos 25 metų 
sidabrinis jubiliejus nuo įsi
kūrimo jų vienuolijos, dvie
jų tremtinių seselių-vienuo- 
lių sutikimas ir šeiminis 
bankietas. Darbas, tiesa, ne
mažas, bet reikia džiaugtis, 
kad į šį prisirengimo darbą 
stojo daug gerų ir nuošir
džių talkininkų, kurie plati
na ne vien tikietus, bet rū
pinasi surasti amžinų ir gar
bės narių. Taip nuosekliai 
dirbdami, be abejonės, kad 
turėsime ir pasisekimą.

Tik, žinoma, priklausyB 
nuo to, jei gerieji talkinin
kai, kurie esate paėmę pla
tinimui tikietus, juos išlei- 
site. Tikietų iš kalno išpla
tinimas, brangiosios ir bran
gieji, šiuo karo ir racionavi- 
mo laiku, būtinai reikalin
gas, nes, jei norime išvengti 
nuostolių, reikia iš kalno 
numatyti skaičių dalyvių.

Taigi, jei kurie tikietus 
jau išleidote, nelaikykite pi
nigus pas save, bet kuo grei
čiausiai juos grąžinkite dva
sios vadui kun. J. Dambraus
kui, o jei, kurie dar jų turi
te nelaikykite kišeniui i k i 
pabaigos, kiek galite išleis- 
kite, o kitus, jei nenumatote 
kad išteisite,,grąžinkite, mes 
juos perduosime kitiems as
menims, nes, kiek teko gir
dėti, tikietų ant rankų nesi
randa. Tat susirūpinkime vi
si ir dirbkime, kad šis pir
mas didelis parengimas bū
tų vienas eekmingiausių.

Kiek teko girdėti, Nekal
to Prasidėjimo P. šv. Mari
jos seselės tremtinės su vir
šininke atvyks į Chicagą po
ra savaičių anksčiau prieš 
bankietą. tuo atžvilgiu no
rintieji galės su jomis pasi
matyti.

Taigi, j darbą ne vien gil

kite ir nenarius, prašykite 
ir jų talkos, nes nėra gra
žesnio ir kilnesnio darbo, 
kaip kad pasidarbuoti vie
nuolijos naudai, ar kokiai 
kitai katalikiškai įstaigai — 
parapijai ar labdarybei, prie 
kurių kiekvieno gero kata
liko pareiga prisidėti kiek 
galima, ypač šiuo karo lai
ku, kad mūzų sūnai, tėvai ir 
vyrai guldo savo galvas, tai 
mes būdami laisvi, privalo
me aukotis labdaringiems 
darbams sulig išgalės, kad 
Dievas laimintų juos visus 
karo laukuose, ir mus čia 
esančius, namuose. J. K.

Puikiai pasisekė 
misijos ir Tretininką 
kongresas

Iškalbus, energingas “Šv. 
Prane. Varpelio” redakto
rius, pranciškonas tėv. Just. 
Vaškys sutraukė daug žmo
nių įi savo misijas, kurias 
nuo kovo 29 d. iki bal. 4 d. 
vedė Šv. Jurgio bažn., Bridge 
porte. Jo pamokslai vaizdūs, 
su daugeliu pavyzdžių vi
siems miela huvo klausytis,

-Misijoms pasibaigus įvy
ko įspūdingos Čikagos ir 
apylinkės tretininkų iškil
mės. Susivažiavo daug Šv. 
Pranciškaus mylėtojų. Pra

ŠUO IŠGELBĖJO MERGAITĘ

“Draugas” Acme photo 1

Mike, Irish setter šuo, išgelbėjo Dorene ForslunčL, trijų 
metų mergytę, kai ji buvo netoli gatvėkario, kuris galėjo 
ją suvažinėti. Šuo pačiupo mergaitę už suknelės ir nuvilko 
nuo bėgių. Tai įvyko St. Louis. Šuo priklauso kareiviui. 
Tą įvykį matė kareivio motina Mrs. L. R. Conpton, St. 
Loui$. ;

bavičius. Cicero klebonas.! Kdckl tenka Sekti 
Per pranešimus iš vietų pa
aiškėjo, kad tretininkai dar
buojasi gerai. Bridgeportie- 
čiai skaniai pavaišino sve-

bezdžiones
VVashington. — Karo

am

MYKOLAS W EIK UTIS
Oyveno: 4410 So. California

ĄVo. Mirė- Bal. 5 <1.. 1 943 rn.. 
3:30 vai. ryte. oulauk(« 4« 
metų amžiaus.

Gimė IJetuvoje. Kilo Ift 
šven<*tonlŲ apakrtčln, Kaltinėnų 
parapijos. AAklnų kaimo.

Amerikoj Ūgyveno JO metų.

Paliko dideliame nulifldlmn: 
draugus Bcrnlcr Mhlmkun. Juo 
capų Ba-unnuskų Ir jo Aeiinų. 
Anuprų Naruicvlėly, l.uda Ir 
Antanų PetkOnus. Mykolų Mar 
tinku. Adomų Vaitkevičių. Pet
rų Viilkutj. Dauparų. Kazimie
rų Klndur). Baranauskų. Igna
tavičių Ir Vlskel).

IJetuvoje paliko sesereg. 
brolius Ir kitas gimines.

KOnas imflarvotaa J. (Jule. 
vlėlaus koplyčioje. 4348 He. 
<’allfornla Avenue. laidotuvės 
Jvyks penktadtenj. Bal. 9 d.. 
Ifl43m. Ik koplyčios 3:10 vul. 
ryto- bun atlydėtas J Nekalto 
Prasid. Av. Ban para pilnu baž
nyčių. kurtoje Jvyks gedulingos 
pamaldos, u* veltmln sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtos J AV. 
Kaslmlero kapine*.

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

Nuliūdę:
HraugtU ir Palipami

Igtid. direktorius J. I.lulevl- 
člus, Telef. Isirayette 3372.

laidotuvėms rflplnasl: 
H^rnlce Mhlmkun.

SKELBKITES DRAUGE

SPORTAS
LEGIONO RIŠT VN ES 
ARMY-NAVY FUND 
NAUDAI

Darius-Girėnas postas re
ngia ristynes ir kontestą sa
vo salėj, 4416 S. Western, 
balandžio 14 d. Ristynėse 
dalyvaus John Mason, legio
no čempionas, kuris šį kar
tą risis su Rudy Hoffman, 
gerai žinomu ristiku ir fi
zinės kultūros instruktorium.

“Dzūkų karalius” Juozas 
Bancevičius grįžta į šį spor
tą ir šį kartą riais su Joe 

' Rogatski, lenkų veteranu. Po 
to Bancevičius žada išguldy
ti visus Požėlos ristikus ir 
patį Požėlą, o taip pat kibti 
į sprandą strošnam ristikui, 
žinomam Angel (Maurice 
Tillet). John Holda, milkmo- 
nų čempionas, imsis su Jack 
Ross, South Side čemp.

Kontestas jaunų vyrų bus 
po ristynių programos. Bus 
duodami trys prizai už gra
žiausi kūno sudėjimą. Dalis

to vakaro pelno bus skiriaę 
ma Army-Navy Relief Fund, 
iš kurio šelpiamos šeimos 
kareivių ir jūreivių. Nes vy
rai kariauja dėl laisvės mūs 
visų ne tik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj. ' J.

Chicagoje važiavo
Chicagoje, ' pereitą šešta 

dienį, buvo važiuojama pože 
miniu traukiniu.

Kurie važiavo pirmieji, jie 
turėjo pirkti vieno tūkstan
čio dolerių vertės -karo bo
nų. Vėliau važiavusieji turė 
jo pirkti dvidešimt penkių 
dolerių vertės karo boną.

Susirinkina'
Bridgeport. — Katalikų 

Federacijos 26 skyriaus su
sirinkimas įvyks balandžio 
7 d., Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Kaip visuomet, 
mūs skyriaus susirinkimai 
būna su pamarginimais. Ir 
šis nebus
kviečiami dalyvauti.

“sausas'’. Visi

PASKOLOS

DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIŲ

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

-:4

de-
oročius, tėv. Vaškys davė pa- pnstamentas Armijos 

mokymų tretininkams, o ku- j vyrams -davė nurodymų.
nigas Prunskis skatino a- 

dėję savo kongresą bažny- paštateuti platinant spaudą, 
čioje nuoširdžiomis maldo- i lankant ligonis, dirbant or- 
mis ir karštais pranciškono ganizacijose. Visi ilgai mi-
Just. Vaškio pamokymais, 
vėliau persikėlė į salę. Ne
dažnai Šv. Jurgio par. salė 
mato tokį dalyvių gausumą. 
Tarp kitų iš toliau atvyku
sių svečių buvo ir kun. Al-

nės kongresą.

Ten pasakyta, kas Armijos 
oro vyras nusileidžia tropiš- 
kose džiuglėse, jis turi val
gyti tai, ką valgo bedžio- 
nės.

Tarp kitų lakūno įrankių 
Reikia sukrikščioninti žmo 'yra ir parašyta knygutė 

nių sąžines ir tada painiausi ’ (tai vadovas). Toje knygelė-
klausimai išsiris. (Kun. P 
Juras).

TN fl TJ fl T> Yra Geriausias I -alkas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materiįola Už Dar *emotnis Kainomis!

Atvykite j mūšy jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčly, višky, skiepų ir flety. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kasiink pertaisymo namų.

A. +
PRANCIŠKA RADJUNIENE 

(po totais Daraškiūtė)
Gyveno: 2723 S. Emerald av.
Mirė Bal. 6 d., 1»43 m. 1:10 

vai. ryto.
Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ Ma- 

rlampolėa apskričio.
Amerikoje išgyveno 35 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Cassie ir žemų Kazi
mierų Norušis;’2 sūnus Vincen
tų ir Juozapų (U. 8. kariuome
nėje); -2 anūkus Richard ir 
Normali Norutis ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstunų.

Velionė priklausė- pr.e Apaš
talystės Maldos ir prie Brolių 
ir Seserų Lietuvių draugijų.

Kūnaų paAarvot.s Antano M. 
Phill.psr koplyč.oje, 2307 South 
Utuanica Avė,

Laidotuvės jvyks šeStadienj, 
Bal. 10 d., 1943 m-. IS koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta j 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks grrlulIngos pamaldos 
už velionėj sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtų J Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuožirdžial kviečiame visus 
gltn.nre, draugus-es ir pažįsta- 
mus-as d Ij vauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Buktč, Žentas, Sū
nui, Arnikai ir Giminės.

Iaiidolu\lų direktorius Ant. 
M. Phillips. Tel. Yards 4908.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS 
KAINAS.
Turime didelį 
pasir inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — \VATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

BEGEMAN'S,
4184 ARCHER AVE. 3142 W. 63RD ST.I

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ni-iuinti'-klt senų. sugedusių Biiih-lninkų. Jų negalima. atstatyti, nes 
daugiau jų m-tlirhamn. Juos galim* pataisyti, kati duotų jums .laug 
metų iiataniavliuų. Jūsų Big lten, Little Ben Ir kiti butlelnlkul gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

je pasakyta: “Ką tik matai 
valgant bedžiones, valgyk ir 
tu”.

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

•
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of

Furniture

ALEX i 
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Kepresentative.

SIIOWKOOMS IN 
MKRCHANDISE MAKT
For appointment rali — 

REPUBLIC 6051

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST.. » TEL. VICTORY 1272
VAl.AN.liO-S: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandoa ryto iki 6:3o valandos popiet.

MES PERDIRBAME JOSŲ SENĄ PARLOR 

SHA KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MCSŲ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATKRIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite aavo senų iidėvėtų 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 dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
m 4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3616

DIDYSIS OflM. Ir DirbtuvS: 521 N. WESTKKN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

> NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VLSA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGUT1S
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲl

Vienintėlis 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-l450kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

M

Ltiii

j t •’J
ą1 <

$ -h▼ F
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS Į 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SIUTŲ IK KAIMŲ 
Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

■Otera ka
panMulda nuiemlutoml* karnomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE MAN DIEKI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th St Yards 2a88
Mn. K. P. D duba k lr Duktė, Sav.

1
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

VEDASI

LIETUVIS IŠVYKO Į UŽJŪRĮ

Juozapas B. Sutkus 
Seržantas

Sgt. Juozapas B. Sutkus 
gimė Balandžio 12 d. 1916 
m. Chieago, Illinois. Baigė 
Gimimo Panelės Švenčiau
sios parapijos mokyklą 1929 
metais, ir Lindblom High 
School 1933 metais. Užbai
gęs mokyklą jisai sėkmin
gai išlaikė Civil Service eg
zaminus pašto darbui ir šias 
pareigas ėjo iki jisai buvo 
pašauktas į Dėdės Šamo ka
riuomenę balandžio 3 d.,
1941 m. ir buvo pasiųstas į 

Fort Custer, Michigan. Iš 
pradžių Juozapas buvo Mili
tary policemanas, o vėliau 
buvo paskirtas į jo dabarti
nį darbą pašte.

Jisai žaidė baseball ir 
basketball, CYO ir Pastos ly 
guose.

Juozapas yra narys Šv. 
Vardo draugijos, Gimimo 
Pan. Parapijoje, ir Knights

of Columbus Cardinal Coun 
cil.

Prieš metus buvo išsiųstas 
į kitą šalį ir jo dabartinis 
antrašas yra Headąuarters 
Co. 5th Infantry Division 
A. P. O. c-o postmaster, New 
York, N. Y.

Sgt. Juozapas B. Sutkus 
apsivedė su Panelė Nellie 
Alksnis iš Grand Rapids, 
Michigan, lapkričio 1 d. 1941 
m. Jo žmona dabar gyvena 
su jos tėveliais Grand Ra
pids, Michigan ir dirba De
fense darbą.

Sgt. Juozapas B. Sutkus 
prieš išeinant į kariuomenę 
gyveno ąu jo tėveliais, Elž
bieta ir Pranas Sutkus, ku
rie gyvena 6956 S. Peoria 
Str., Chieago, Illinois.

Juozapo gimtadienyje, ba
landžio 12 d. tėveliai yra 
jam nupirkę Karo Boną ir 
užprašė Šv. Mišias, kurias 
jo švogeris kunigas Juoza
pas Alksnis atlaikys Grand 
Rapids, Michigan, Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje, kurioje 
jisai yra vikaras.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS ^

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

jei kas pirko
netikusius batus

Michael F. Mulcahy, Kai
nų Administratorius Chiea
goj, pareiškė, jei kas nusi 
pirko naujus batus, ir tie 
batai netinka kojai or netin
kamos medžiagos, gali grą
žinti tuos batus krautuvei į

, "Draugas" Acme photo

Dorothy Lamour, judomųjų {Paveiksiu artistė, ir Capt. 
VVilliam Ross Howard, iš žymios šeimos Baltimore, Md., 
Los Angeles leidimų biure, kur pasirašo dėl vedybų leidi
mo. Vestuvės įvyks už kelių dienų.

Naciai už ginklo laikymą lietuvi 
pasmerkė mirties bausme

SMARKIAI ŽMONĖS BAUDŽIAMI UŽ ŽIRKLES,
DRUSKĄ IR KITUS DAIKTUS.

Vokiečių ypatingasis teis- Kirvaitis iš Romeikių — 2 
mas Lietuvoje, Kaimo mies- metams sunkiųjų darbu ka
te, nuteisė Telšių gyventoją Įėjimo. Dar nuteisti leng- 
Praną Norkų, 42 metų am- vesnėmis kalėjimo bausmė-
žiaus, mirties bausme už 
ginklo laikymą be leidimo. 

“Kauener Zeitung” rašo, 
. , , kad Ebenrodės (Rytprūsiuo-

30 dienų nuo pir įmo. s gej teismas nuteisęs visą ei-
krautuvės reikia gauti liu
dijimą, kad batai jums neti
ko, .Paskirstymo taryba ta
da duos jums stempą kitai 
batų porai nusipirkti.

DABARTIN®

DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

jūrose žuvo kunigas
Karo departamentas, ba 

landžio 6 dieną, pranešė, jog 
jūrose dingo karo kapelio
nas Lt. James M. Liston. Jo 
laivas buvo priešo sutorpe- 
duotas.

Kunigas Lt. James Liston 
yra chicagietis. J kunigus 
įsišventė 1931 metais. Buvo 
žymus jaunimo organizato
rius.

lę žmonių, kurie varę šmu
gelį su Lietuva. Iš Vokieti
jos buvę vežama paišeliai, 
peiliai, žirklės, druska, mi- 
dės ir pan., o iš Lietuvos į 
Vokietiją buvę šmugeliuoja

mi lašiniai, sviestas, paukš
tiena ir kt.

Kybartų gyventojai nutei
sti: Pranas Kalvaitis 4*/a 
metų siunkiųjų darbų kalėji
mo; Juozas Baranauskas — 
4 met.; Antanas Blažys — 
31/2 metų, Vincas Kazems- 
kas — 2’/2 metų; Antanas

Palaidota nužudyta 
mergaitė

mis 6 žmonės, bet jų pavar
džių nepaskelbta.

, “Kauene Zreitung” prane
ša, kad Berlyną sudaryta 
nauja bendrovė, kuri pava
dinta ‘ ‘Vokiečių prekybos 
įmonėms Ostlande skatinti 
bendrove”. Jos tikslas bu
siąs derinti vokiečių preky
bos įmonių veiklą Ostlande”.

Kaltinamos
kompanijos

Chicagoje kaltinamos dvi 
mėsos firmas, tai yra, Su- 
perb Packing Co., Ine., ir 
State Packing Co., Ine., juo
doje mėsos rinkoje.

SKELBKITftS “DRAUGE’

S. Afrikoje reikia 
priešu, bet ir su

AMERIKOS KAREIVIAI
KAS. KOVA SU UODAIS
KOJŲ BATAI NUO PUR

Kiekvienas amerikietis ka
reivis atvykęs į šiaurės Af
riką gauna tyrumų įrankius.

Svarbiausias tyrumuose 
įrankis yra dulkių maska. Ji 
susideda iš juodos gumos, 
turi žarną, kuri paslepia 
nosį if pusę veidoi Toji mas
ka turi du apskritimus, lėk
štės dydžio, atrodo kaip ra
tai, jie kaba prie žandų. To
ji maska tarnauja kovai su 
dulkėmis.

Kareivis gauna porą se
nos mados akinių, kurie nau 
dojami automobilių lenktyJ 
hėse. Tie akiniai aprišami 
aplink galvą ir akiniai ap
link stiklus turi pūkuotų 
plaukelių. Jie atrodo kaipo 
apsauga nuo saulės.

Vėliau kiekvienas gauna 
po tuziną lankstomo stiklo, 
vartoti akių apsaugai nuo 
gazo atakų, bet tie stiklai 
vartojami apsisaugoti ir 
nuo dulkių.

KAIP LAIMĖTI MEDALI

Kada vieną dieną karei
vis užsideda gazo maską, 
akių apsaugas nuo dujų, 
dulkių akinius ir plieninį šal 
mą, tada jis taip yra apsau
gotas, jog reikėtų medalį 
duoti tam kareiviui, kuris, 
užtrokštų nuo dulkių.

Dabartiniu sezonu nėra 
reikalingi įrankiai kovai 
prieš dulkes. Dabar yra lie
taus sezonas. Todėl karei
viai turi batus kaip anties 
kojos, kad galėtų klampoti 
per purvą.

Šiaurės Afrikos pajūryje 
nėra tik tyruma, bet yra 
ūkio kraštas, kur augina
mos vynogės, alyvos ir ja
vai. Žemė turi raudoną molį.

Bet vėliau prasidės vėjai, 
kurie, pagal vietos gyven
tojų pasakymo, varo žmogų 
iš proto.

Jau dabar po kelių lietin
gų dienų galima pastebėti 
dulkių ruožus.

GERKLĖS SKAUSMAI

Saulei leidžiantis pa jau
čiama gerklės skausmas, jis 
atsiranda nuo dulkių. Ryto

kovoti ne tik su 
dulkėmis

GAUNA DULKIŲ MAS-
IR MALERUA. ANTIES 

VO.

metu skausmas pranyksta. 
Jei kuris turi gerą sveikatą, 
saulei leidžiantis nejaučia 
gerklės skausmo.

Tyrumose tenka vartoti 
ne tik dulkių maska, bet ir 
kiti daiktai. Tai yra du ma
ži buteliai dėl piliulių, ku
rie valo vandenį.

Viena piliulė įdedama į 
vandens indėlį ir pusę va
landos laukiama, paskui įme 
tama kita piliulė ir po kelių 
minučių galima gerti vande
nį. Piliukė No. 1 užmuša 
vandenyje bakterijas, pilių-j 

lė No. 2 pašalina nemalonų 
kvapą, kurį palieka piliulė 
No. 1.

KOŠĖ UODAMS ,

Šiaurės Afrikoje Ameri
kos kareiviai dar turi keną 
košės apsiginti nuo uodų ir 
piliulių nuo malerijos. Bet 
dabartiniu sezonu dar tų da 
lykų daug nereikia. Materi
ja susirgimų pasitaiko.

Vietos gyventojai sako, 
jog gruodžio, sausio ir vasa
rio mėnesį yra žiema. Jie 
sako, jog nustok vartoti ki- 
niną gruodžio mėnesį ir vėl; 
pradėk vartoti kovo mėnesį.

Kareiviai nuo materijos 
apsisaugoti vartoja ne kini- 
ną, bet atabrine. Kareiviai 
įspėti, jog neimtų tų vaistų 
be gydytojo instrukcijų.

VASARĄ PILVAS 
SUIRSTA

r
Vienam Amerikos laikraš 

tininkui teko kalbėtis su gy
dytojų, materijos specialis
tu, kuris kilęs iš pietų. Gy
dytojas paėmė vaistų apsi
saugoti nuo materijos ir tik 
nemirė. Jis pasakė, verčiau 
materija, negu tie vaistai. 
Afrika nėra švari. Ligos čia 
lengvai veisiasi. Gerklės 
skausmai ir flu yra žinamos 
ligos kaipo žiemos ligos. Ma 
lerija, disenterija ir kitos li
gos, kurios prasideda pava
sarį, žinomos kaip “vasaros 
pilvo suirimas”.

Amerikis kareiviai turi 
kovoti ne tik su ašies jėgo
mis, bet ir su klimatinėmis 
sąlygomis.

mu

DIDELIS IAPARDAV1MAK M(tS< 
MILŽINIŠKO sr\KO M C/ĮKA

LINI Ų IN* f RIMENTŲ

-K

PASINAI’DORIT PUIKIA DABAR
KOL DAR N EI* PARDUOTI.
TŪBOS. CL A RINKTAI. TPOM 

BONAI. 8AXAPH0NE8. FLUTE8 
•u "cšaM” — »5.0t. >17.10.
>48.on ir V IK 90 VUI rantuoti 
Ungvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAT. 8PA- 
NIAKI MANDOLINAI. RANJO8. 
HMUIK08, TENOR BANJCS — 
>4>0. >>.60. > J 1.60 Iki 115.00
8TRIUNINIAI RASAI — >>A ft* 
• 116.00 lr I1SO.CO. BASO U2- 
PENOALAS — >11.00. 8MIČE-
LIAt SMUIKOMS. STRIUNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — >1.60. >> 00. >8.00. >10.00 
Ir 611.00. Striūnos dėl vUu rtri- 
mlnėtu Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — >18.80. >1150. 
>15 00 lr >60 00. PEDALS. HI- 
BOY8. CYMBOIS. Ir DRUM 
HEADS pataleoml Jum* palau
kiant MOUTH PIECE 
brasu Ir "reed” Instrumentams 
pritaikomi Jūaų lūpom*.

EK8PERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atststrmas visų dailų darinė
tam*. Triūboms, Saiaphonss tr 
taipgi 8mulkom« Ir Gultarama

GOLDBTETN’S MŪRIO SHOP 
• 14 Ma>w«*ll St,

Numušė lėktuvą Chicagos priemiestyje Lan
Capt.. George V. Williama,Į aing' pereitą šeštadienį bu-

Jr„ 2700 Kenwood avė., Chi- TO P*““ 8ubadyta Glor'a
cago, numuiė Tunisijoje vo- SulUvan- “ amilaua[

mergaitė. Apie tai jau ra-kiečių lėktuvą (stuką).

Turiningi pamokslai
Roseiande, Visų šventųjų 

lietuvių parapijos bažnyčio
je, pirmadienio vakare prasi 
dėjo anglų kalba misijos. Mi 
sijas veda kun. A. Mažukna. 
Žmones gausiai lankosi klau 
syti įdomių ir turiningų pa
mokslų.

Mirė draugo name
Vienas vyras, 56 metų 

amžiaus, atėjo į draugo na
mus ir čia mirė. Atrodo, kad 
tą žmogų ištiko širdies ata
ka.

šėm.

Laidotuvės įvyko šiandien. 
Pamaldos buvo Šv. Onos 
bažnyčioje. Pamaldose daly
vavo 600 mokyklos vaikų. 
Gloria buvo aštunto sky
riaus mokinė.

Stropiai ieškomas asmuo, 
kuris nužudė jauną mergai
tę.

Gyvena taip, kaip karo są 
lygos reikalauja, tada prisi
dės! prie karo laimėjimo.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS. ką tik galima. Ir Jus mvo ap
dėvėtu parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
daryt J| kalr/
NAUJĄ savo1 
dirbtuvėj. D1-- 
deli> pasirln-’ 
kimas visokiu 
spalvų apdan, 
salą.

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

I SPRINGSAI Jūsų parlor 
AUK*. I Mto yra tokie, kaip ma- 
ČIAU ' I tote. Bet dabar tokių jau

I negautumėt.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231U WE8T ROOSBVKLT ROAD

Išgelbėjo sesis 
asmenis

Gaisrininkai išgelbėjo še
šis asmenis, pereito antra
dienio rytą, iš degančio na
mo, 1947 N. Halsted str. Jie 
buvo nuleisti žemyn kopėčių 
pagalba. Dvidešimt keturi ki 
ti asmenys patys išsigelbėjo 
iš ugnies nagų.

Nuskandintas laivas
BuVo nuskandintas japonų 

karo laivas. Japonų nuskan- 
dinimo laive dalyvavo chica
gietis jūrininkas.

Mandagumas nieko nekai
nuoja, o viską perka. (Mon- 
Ugue)

X Kun. A. Ignotas, MIC., 
dabar veda misijas šv. An
tano bažnyčioje. Jis yra vie
nas žymių,, pamokslininkų, 
puikiai mokąs ir lietuvių kal
bą.

X Laurinas Kersnauskas, 
sūnus žinomų ciceriečių Ze
nono ir Juozapinos Kersnans 
kų, balandžio 1 d. išvyko į 
kariuomenę.

X Adomas Banis, 3309 S. 
Lituanica Avė., eidamas iš 
Crane dirbtuvės prie gatvė
kario ant 40 ir So. Kedzie 
Avė. sunkiai automobilio su
žeistas. Jis yra veiklus na
rys katalikiškųjų organiza
cijų ir narys šv. Jurgio pa
rapijos komiteto.

X Prano ir Juozapinos 
(Brazauskaitės) Bielskių sū 
nūs Šv. Antano bažnyčioje 
pakrikštytas Pranei š k u m. 
Krikšto tėvais buvo B. Bra
zauskas ir J. Gudauskiūtė. 
Žinoma veikėja E. Brazaus
kienė didžiuojasi susilaukus 
anūko.

X Ona Nerevičius iš Cle- 
veland, Ohio, šiomis dieno
mis atdstogauja pas žino
mus No. Side veikėjus M. ir 
M. Karečkus, 1700 Waban- 
sia Avė. Viešnią stebina gra
žus lietuvių katalikų veiki
mas. Dalyvavo ir 40 vai. at
laiduose šv. Mykolo bažny
čioje.

X Juozas Vaičiūnas, Bu
mus žinomų Cicero veikėjų 
Juozo ir Marijonos Vaičiūnų, 
užvakar padarė aurprizą. Jis 
tarnauja U. S. Merchant Ma
rine ir netikėtai parvyko po
rai savaičių namo paviešėti. 
Tą progą jis gavo, kuomet 
jo tarnybinis laivas parplau
kė namo ir ilgesniam laikui 
siųstojo vienam Amerikos 
uoste.

X A. a. Jurgio švarlio,
kun. M. švarlio tėvo, laido
tuvėse dalyvavo veik visi 
Chieago lietuviai kunigai ir 
daug svetimtaučių kunigų. 
Pastarųjų tarpe buvo ir pre
latas Pat. Hayes, buvęs Chi
eago arkivyskupo ceremoni
jų magistras. Įspūdingą pa
mokslą pasakė kun. A. Va
lančius, Gimimo Panelės šv. 
parapijos vikaras, žmonių 
buvo pilna Gimimo Panelė9 
šv. parapijos bažnyčia.

X Stasys Pieža, Chieago 
Herald-American korespon
dentas, balandžio 8 d. lydi 
į New York John Monroe ir 
James Rathbum, laimėję Chi 
cago ir apylinkės aukštes
niųjų ir aukštųjų mokyklų 
T. Jefferson Bicentennial O- 
ratorical kontestą, kurį pra
vedė Chieago Herald-Ameri 
can. Jiedu buvo išrinkti iŠ 
1000 kontestininkų. New Yo
rke jie dalyva'js finaliam 
valstybių studentų iškalbu
mo konteste. šiam konte9* 
tui vadovavo Stasys Pieža 
ir kuo puikiausiai jį prave
dė. Garbė lietuviams!

Pirk karo bonus ir štam
pus. T


