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ASIS PASIRENGUS DUMTI IS TUNISIJOS
Trys sąjungininką armijos
visur kerta ašies jėgoms

Kai kur amerikiečiai nesusiduria
su smarkesniu ašies priešinimosi
SU U. JĖGOMIS Tuni- SĄJUNG. STABAS Š. At

sijoje, bai. 8.—Yra ženklų,! rikoj, bai. 8.—Lt. gen. G. S. 
kad ašis jau susimeta ap- ! Patton, Jr., vadovaujamos 

U. S. armijos divizijos Tu
nisijoje susijungė su britų

leisti Tunisiją—Afriką.

Lt. gen. Patton vadova/u- 
jama amerikiečių armijos 
pirmoji šarvuotoji divizija, 
galima sakyti, jau nesusidu
ria su smarkesniu ašies prie 
šinimosi.

Susekama, kad parinktos 
ašies kariuomenės daliniai 
be susikirtimų atsimeta iš 
visų linijų.

W Visais kietaisiais keliais, 
takais ir kai kur stačiai per 
smiltynus ašies sunkveži
miai net žviegdami ritasi 
šiaurrytų link.

Užpakalinės ašies sargy
boj vartoja tik kulkosvai
džius ir retai kur stambes

niuosius ginkhia

Ašies divisijos (Tumia į 
Siaurius, o iš ten bandys 
kaip nors sprukti Europos 
žemynan.

Susijungusios britų ir ame 
rikiečių armijos dabar ben
dromis jėgomis stumia prie- j ^imą.

8-aja. armija.

Tas įvyko vakar už 15 
mailių rytuose nuo EI Gue
tar fronto daly, centralinėj 
Tunisijoj, kur amerikiečiai 
kovojo su ašimi tikslu pa
siekti pajūrį. Britų 8-osios 
armijos gausingas dalinys 
iš Gabes apylinkių užuolan
ka staiga smogė pirmyn ir 
pasiekė amerikiečių kovų 
liniją. ,

Tuo būdu ašies jėgos jau 
neturi ten nė kokios spra
gos, kad galėtų kur nors pra 
simušti, nes jau apjuostos 
stipriu britų ir amerikiečių 
grandiniu. Dabar bendromis 
jėgomis ašis bus atakuoja
ma iš pietvakarinio šono.

Savo rėžtu ašies jėgos ir 
toliau pajūriu atsimeta šiau 
rių link. Britai su amerikie
čiais pagreitina jai atsime-

PREZIDENTAS ROOSEVELT PRADĖJO ANTRĄJĮ KARO BONŲ VAJŲ

v

■'Urauga.a" Acnie pnoic

Antrasis karo bonų vajus prasidėjo tada, kai prezidentas Roosevelt asmeniškai par
davė bonus Baltųjų Namų štabui. Pirmasis, kuris nupirko karo boną, buvo John Pye 
(kairėje), prezidento šoferis. Treasury sekretorius Morgentfiau (dešinėje) ir kiti štabo 

nariai žiūri.

Vokiečiai yra baimėje; gegužės 
mėnesį tikisi invazijos Europon.

LONDONAS, bai. 8. —i Apart šių pasiruošimų vo 
Patikimi šaltiniai iškelia kiečiai su italais skubotai 
aikštėn, kad vokiečių kariuo visapusiai ruošiasi ir pieti- 
menė Belgijoj ir Olandijoj

BOLIVIJA PASKELBĖ 
AŠIAI KARA

37 japoną lėktuvai numušta 
per kautynes dausose, Solomons

WASHINGTON, hal. 8.— 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad vakar pietrytinių 
Solomon salą, Pacifike, dau
sose įjvyko vienos didžiausių 
amerikiečių lakūnų kauty
nės esi japonų lakūnais.

Kautynės užsibaigė kai 37 
japonų lėktuvai numušta. 
Amerikiečiai prarado 7 lėk
tuvus. Vienas amerikietis 
skridikas išvaduotas iš jū
ros.

Mūšiai iškilo, kai 98 japo

nų lėktuvai netoli Guadalca

nal salos užpuolė Amerikos 
krovinius laivus.

Jau prieš keletą dienų bu
vo numanoma, kad japonai 
lakūnai rengias į kokį tai 
nepaprastą žygį, kai paste
bėti dažnus jų lėktuvų nar
dymai, tai pavieniui, tai gn 
pėmis.

Amerikiečiai budėjo ir pa
sirengė smogti priešui. Pa
galiau 98 japonų lėktuvų 
susimetė atakuoti Amerikos 
laivus.

' Kilo kovos ir amerikiečiai
I
į laimėjo.

Vokiečią generolai ryžtasi karą 
tęsti, kad "garbingai" jį baigti

^šą vis toliau šiaurių link. 1 1

Sąjungininkų lakūnai at
simetantį priešą be paliovos 
atakuoja. Retina jo eiles ir 
skaldo jo karo pabūklus.

Tūkstančiai 
nepristatė pajamų 

Ataksu blanku

Britai, Palestina 
daug bėgliu šelpia

LONDONAS, bai. 8.

pradėjo manevrus (mankš
tą) apsaugai nuo sąjungi
ninkų invazijos Europos že
mynan. Vokiečiai yra nuo
monės, kad invazija bus vyk 
d omą gegužės mėnesį. Tad 
bandoma prieš tai kuo ge-

Ministras pirmininkas Chur Gausia pasiruošti, 

chill parlamente paskelbė, ------------ ————---------—

" ”12 “E Svaini skaMUm

682,710 bėglių. Iš to skai- |fa| j j0S IdlVUS
čiaus apie 150,000 
yra Britanijoje.

bėglių

WASHINGTON, bai. 8.—
Vidaus mokesčių biuras ap
skaičiuoja, kad apie 400,000 sybė ir privačios šelpimo or- 
asmenų visoj šaly mokesčių ganizacijos išleidžia milijo- 
kolektoriams nepristatė tak nūs dolerių, 
sų už pajamas blankų iki

kovo 15 d. I
Biuras pasidarbuos tuos 

asmenis susekti ir juos pa
traukti tieson.

LONDONAS, bai. 8. — 
Jų visų išlaikymui vyriau Britų submarinai Vidurže

mio jūroje torpedomis ata
kavo italų lengvą kruizerį, 

du tankerius ir vieną krovi
nį laivą. Matyt, kai kurie jų 
ne tik sugadinti, bet ir nu
skandinti.

MASKVA.— Pietuose nuo 
Izium rusai paėmė iš vokie
čių keletą svarbių pozicijų 
ir nemažai karo grobio.

Sakoma, kad per 
savaitę sąjungininkų

LA PAZ, Boliviją, bai. 8. 
— Bolivijos respublikos vy
riausybė išleido ir paskelbė 
specialų nuosprendį, kuriuo

_ , „ , . . skelbia ašiai karą ir genera-
nėj Europoj. Ir tenai visose,.. ....i • _ i— *.=_ j linę armijos mobilizaciją.

Reikalinga, kad respubli
kos kongresas tai patvirtin-

KARO FRONTUOSE
TUNISIJĄ—

Susekama, kad ašis suiimeta iš Tunisijos pasprukti 
kur J arčiausias salas, o iš ten—į Europą. Sąjungininkai

* budi.
Susijungusios amerikiečių ir britų jėgos drožia atsi

metančioms šiaurių link Ronmelio divizijoms.

PACIFIKAS— ,
Amerikiečiai lakūnai Sol įmone zonos dausose supliekė 

japonų orines jėgas. 37 japo ių lėktuvai sunaikinta. 

KINIJA—
Narsioji kinų kariuome) ė keliose vietose Kinijoje at- 

' mušė japonų atakas.

RUSIJA—
Donec upės fronte kai k ir rusai jau imasi iniciatyvos 

prieš vokiečius. Matyt, rusų armijos ruošias naujon ofen- 
-yvon.

vieną 
lakū

nai ir britų submarinai dau
giau kaip 40 italų Laivų nu
skandino, skelbia britų ad
miralitetas.

Lenkai negirdėję 
tokiu dalyku

LONDONAS (ONA). — 
Privačiai praplitusios ži
nios, kad Rusijoje suorgani
zuotos naujos lenkų karinės 
jėgos yra niekas daugiau 
kaip tik “sovietinė lenkų ka
riuomenė.”

Lenkų vyriausybės sluok
sniuose Londone tvirtina
ma^ kad lenkai negirdėję to
kių dalykų.

salose ir pakrantėse baigia 
mi karo plačiausi įsitvirti
nimai.

Žiniomis iš Šveicarijos, 
Hitleris su “Mussoliniu pasi
rengę konferuoti apsaugos 
reikalais. Bet kai kurie 
sluoksniai to nepatvirtina.

Ašis žino, kad ji gaus pir
ties, bet nežino, kada tas 
bus pradėta ir kuriam šone. 
Tas ašį ląbiaus už viską ir 
kankina. Visose Europos pa
krantėse ir Norvegijoje ji 
turi įsitvirtinti.

Kinai atmuša
japonu atakas

CHUNGKING, Kinija, bai. 
8.— Kinų vyriausioji karo 
vadovybė skelbia, kad at
muštos japonų kontratakos, 
sukeltos prieš kinų pozici
jas vakaruose nuo Kinhwa. 
svarbaus geležinkelio mies
telio, Chekiang provincijoje. 
Apie 100 japonų paimta ne
laisvėn.

Žuvies kainos bus 
nustatytos

WASHINGT0N, bai. 8.— 
Šiandie žuvies ir kito jūri
nio maisto kainos yra per 
didelės.

Dėl to kainų administra
cijos ofisas nusprendė žu
viai ir kitam jūriniam mai
stui nustatyti didžiausias 
kainas. . x

tų. Kongresas sušaukiamas 
sesijon.

Trys japonu
laivai sugadinta

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, baL 8.—Paskelbta, 
kad Amerikos didieji bom
bonešiai orinėmis bombomis 
sugadino japonų trijų laivų 
konvojų šiaurvakaruose nuo 
Kavieng, New Ireland.

Konvojų sudarė naikintu
vas ir du kroviniai laivai. 
Juos lydėjo japonų jūriniai 
lėktuvai, kurie buvo išblaš
kyti.

Stalinas mokosi 
anglu kalbos

LONDONAS, bai. 8. — 
Daily Telegraph rašo, kad 
Sov. Rusijos premjeras Sta
linas mokosi anglų kalbos. 
Turi du šios kalbos mokyto
jus.

Sakoma, jis nusprendė an 
glų kalbos mokintis po britų 
ministro pirmininko Chur
chillio atsilankymo Maskvo
je.

NEW YORK. — Anglia- 
kasių vadai vis dar negali 
susitaikinti eu minkštųjų 
anglių kasyklų operatoriais.

LONDONAS —Eden kvie
čia U. S. valstybės sekreto
rių Hull aplankyti Londoną.

LONDONAS (ONA), — 
Overseas News Agency ko
respondentas suseka, kad 
vokiečių . vyriausioji karo 
vadovybe, įsitikinusi netu
rinti progos Laimėti karą, 
šiandie gamina planus siek
ti taikos “be kapituliavi
mo,” tai yra, padaryti “gar
bingą” sau taiką be visiško 
pasidavimo.

FieldmaršaLas Wi 1 h e 1 m 
Keitei, vyriausios vadovy
bės viršininkas, ir ,^en. Kurt 
Zeitzler, generalinio štabo 
viršininkas, dabar svarsto, 
kad jų abiejų pareiga karą 
pratęsti mažiausia. trejus 
metus.

Numato nusikamavimą

Jiedu yra nuomonės, kad 
jei karas dar trejus metus 
tęsis, dėl karo nusikamuos 
visos sąjunginės valstybės, 
o ypač Britanija su Ameri
ka. Anot jų, nusikamavimas 
gali greit sukelti tarpusavio 
nesusipratimus ir kilę gin
čai gali jų kai kurias pas
tumti su Vokietija daryti 
atskiras taikas. Tuo keliu 
Vokietija, sako tie genero
lai, ir “laimėtų taiką be ka
pituliavimo.”

Hitleris, sako, į tuos ge
nerolų planus nesikiša, bet 
planams visgi pritaria.

Einant tais karo tęsimo 
planais, šiandie visuose oku 
puotuose kraštuose vokie
čiai vykdo kuo plačiausius 
įsitvirtinimus, kurie reika
lingi atkakliam gynimuisi.

Su Rusija—klausimas
Šiemet vasarą prieš Sov. 

Rusiją ofensyvos klausimas 
vokiečių generolų taip pat 
rimtai svarstomas. Nesenai 
reichmarialas Goeringas bu 
vo pareiškęs, kad ofensyvą 
prieš Rusiją tikrai įvyksian
ti. Tačiau kui kurie vokiečių 
generolai šiam žygiui prie

šinasi. Jie sako, kad tas bū
tų tik karo jėgų eikvojimas, 
o jėgos bus reikalingos ki
tiems frontams. Anot jų, vo
kiečiai Rusijoje gali užimti 
tik gynimosi pozicijas lr 
tik, kilus bet kokiam pavo
jui iš rusų pusės, galėtų su
simesti ofensyvon.

Vokiečių moralė

Kai militaristai svarsto
savo karinius planus jie už
miršta svarbų veiksnį vo
kiečių tautoje, būtent, žmo
nių moralę. Gestapo (slap
tosios nacių policijos) virši
ninkas H. Himmler sakosi 
gyventojų moralė yra Jo ži
nioje ir jis užtikrina nagai- 
kos pagalba vokiečiuose pa
laikyti pakilią dvasią. Bet 
Himmler gali nusivilti tuo 
savo “užtikrinimu.” Jau 
šiandie vokiečių moralė su
smukusi, kai sąjungininkų 
lakūnai ima vis smarkiau 
griauti Vokietijos pramonės 
centrus ir miestus, o lakūnų 
veiksmai nuolat didės. Kai 
vokiečius, ypač darbininkus, 
pagaus nusiminimas, tada 

! ir visi generolų planai su
tirps, kai sniegas atėjus pa
vasariui. Jie ims priešintis 
karui'ir darbuosis susiar
tinti su kitų kraštų darbi
ninkais, kas šiandie griežtai 
uždrausta.'To neįstengs pa
laužti nė šimtai Himmlerių.

WASHINGTON. — Gali
mas daiktas, kad dar prieš 
Velykas kongresas iš naujo 
svarstys ‘ ‘ pay-as - you - go ” / 
taksų klkusimą.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

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



a DIENRA8TIS draugas
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Penktadienis, bal. C d., }943

I

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Gausinęs visuomenės
parama A. L. Tarybai

Iki balandžio 1 d. į Ame-

F. Motuzas. Detroit, Mich. 
Lietuvos Gelbėjimo Komite
to surengto Nepriklausomy
bės minėjimo pelnas — $25.

Dr. A. L. Kapochy, S. Bos-
rikos Lietuvių Tarybos iž-: ton, Mass. nuo Lietuvos Ne
dą įplaukė daugiau, kaip ke- priklausomybės minėjimo 
turiolika šimtų dolerių. Dau pajamų — $310.05. 
gumoje tai yra aukos, ku-1 j j Grebliams, Homes- 
rios buvo sudėtos jubilieji- tead, Pa # Pittsburgho ir 
nių Lietuvos Nepriklausomy apylinkės »Lietuvos Nepri- 
bėa paskelbimo sukaktuvių klausomybės minėjimo pa- 
paminėjimuose, įvairiose ko- jamų _ $153.60.
lonijose, arba pelnas nuo tų Lietuvių R. K. Susivieny- 
paminėjimo parengimų. Yra mo Amerikoje centras pa- 
ir kelios atskirų asmenų au- skyrė __ $50 00
kos, įteiktos arba atsiųstos Kun. J. Čepukaitis, Phila- 
ALT Vykdomajam Komite- delphia, Pa. A. L. R. K. Fe- 
tui pirmiau. deracijos skyriaus surengto

žemiau paduodame pilną Nepriklausomybės minėjimo

ATKVIETft TELEFONU vyko į Floridos miestą Sara- ukrainiečių unijotų diecezi- topas Žemaitis, gyvenąs ad
resu 1201 Green St., atvyko 
iš Lietuvos Amerikon.

Richmondo Padauža

sota. jos generaliniu vikaru. 
: Congratulation!

Mus čia puikiausiai žino-'_______
mas viengentis Antanas Kry Į šįmet, kaip sužinojau, eu- 
žanauikas, pastaruoju laiku ėjo 30 metų, kaip mūsų žy- 
labai rimtai sunegaiėjęs, jau misis čia viengentis, Kriš- 
dabar ir vėl yra sveikas.
kaip ridikas.

Pastaruoju laiku prelatas 
Antanas Lotovičius tapo pa
skirtas vietiniu vyskupu. 
Konstantihu Eohačevskiu.

<KELBKJTfcS “DRAUGE •

mnfeLIR IAPAH1IAVIM \S Ml«v 
NlLZINIAKO S7* tKO MI’»IKA. 

LUKŲ [N.fRIMFSTI

-h

WHOLESAU

pajamų sąrašą
New Yorke, Amerikos Lie

tuvių Tarybos konferencijos 
metu j likę iš telegramai pa
siųsti sudėtų pinigų— $6.86.

Paul Daubaras, Chicago, 
III. ..aka — $5.00.

A.L.R.-K. Federacijos cen
tras paskyrė — $100.00.

Frank Norbet, West Frank 
fort, III. auka — $5.00.

Per kun. Joną Bakšį, Ro
chester, N. Y. iš Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
dieną sudėtų bažnyčioje au
kų — $91.81. 4 1 |

A. F. z Kheižys, Norvvood,

"Draugas" Acme photo

Kada OPA direktorius Prentis Brown (centre) nepasi
rodė prieš senato Agrikultūros komitetą, senatorius Elli- 
son Smith (dešinėje) iškėlė mintį direktorių patraukti at- 

Kun. Pr. Juras, Lawrence, sakomybėri. Senatorius Burton K. Wheeler (kairėje) į su-
Mass. Sv. Pranciškaus para-' sįrįnkimą Brown atkvietė telefonu.
pijos surengto Lietuvos Ne

pelnąs — $52.00.

priklausomybės minėjimo( Kovo 27 d. čia lankės len- ktė viengenčių Puteikių) 
pelnas — $50.00. kų kariuomenės vyriausias mėnesio viešnagės pas savo

kapelionas, vyskupas Juozas vyrą, karį-•‘seržantą” Ja-Kun. J. Angelaitis, Cleve
land, Ohio bendro komiteto 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas — $124.25.

Antanas Baranauskas, An 
sonia, Conn. draugijų komi
teto surengtas Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 
— $50.00. \ * '

Gavvlina, o ant rytojaus kaip 
kun. Mečislovo Monkievl- 
čiiaus svečias šv. Adalberto 
bažnyčioje per sumą pasakė 
pamokslą. f

mėsą Donovaną Falmouth, 
Mass., kovo 20 d. grįžo na
mo.

J#. Raybhskas, Paterson, 
N. J. draugijų sąryšio Lie
tuvos Nepriklausomybės mi- 

tuvos Nepriklausomybės mi- nėjimas — $16.00. 
nėjime — $140.00. j Petkavičius, N,ew Brį-

Thos. Lucas, Westville, tain, Conn. Lietuvos Rėmė- 
111. iš Lietuvos NeprikLauso- jų Sąjungos parengimas Lie 
mybės minėjimo pajamų — tuvos Nepriklausomybės su- 
$87.00. kaktuvėms paminėti — $70.

Jonas Dvareckas, Worces- P- A. Deltuva, Rcckford,

’t •, r.Mass. aukos, surinktos Lie

Patarimas northsaidiečiams
Į klausimą paskleistą čia

— tarp northsaidįečių pla
katuose: *‘What shall we do 
with tin cans?” (“Ką priva
lome daryti su skardinė
mis ?” ^drįstu lūpomis Dėdės 
Šamo atsakyti: Northsaidie- 
čiai, “kenus” nuo maisto, 
kaip ir šiaip visokius gelež
galius suneškite, kam yra

Jauna viengentė Albina 
Garliauekaitė, gana jau pa
sižymėjus menininkė, kovo 
26 d. paišybos studijų rei
kalais, šešioms savaitėms, iš

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

_ . , ne pertoli, pas “air-wardeną’'
ter, Mass. Lietuvos Rėmegų iD^ nuo Stanley Vysockį/ il3l Green

St. Jis labai užsitarnavęs ir 
sužalotas veteranas pirmoje

draūgija paskyrė iš savo iž
do — $100.00.

pa- I

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

1 Lr *"
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Budriko Didelė Krautuvė

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

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

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

*jrn»O», Grynai Lietini Aki lUullt. 
Programai:
WCFI*. 1000 k., nndi-lloa vnk. 9 v. 
WHFC.. 1460 k... ketvergais 7 v. v.

vos Nepriklausomybės
minėjimo — $25.00.

VISO — $1.461.57.
Visiems aukotojams, drau

gijoms, komitetams ir pis- Į , . , ...... . .. duos juos kur reikiakinems asmenims Amerikos .
j Lietuvių Taryba už tokią 
, gausingą paramą reiškia 
nuoširdžią padėką.

Amerikos Lietuvių Taryba

pasaulinio karo; išvalęs ir 
dugnus išpiaustęs jis pri- 

kad
būtų sunaudotos pastangoms 
laimėti karą.

Jau ir protestonai 
ęsrbina Mari jj

Philadelphia, Pa. — Pas
taruoju laiku vietos prrotes- 
tcnų-episkopalų Šv. Klemen
to bažnyčioje, prie 20-tos ir 
Cherry gatvių, įsteigta la
bai puiki, tiesiog grandiozi
nė stovyla švenčiausios Pa
nos Marijos, kaipo Karalie
nės Dangaus apvainikuotos, 
pagal šventr&ftt}, z vainiku su 
dvylika žvaigždžių, eu ski- 
petru dešinėje ir parėdytos I 
karalienės rūbuose.

Klebonu-rektorium tos ba
žnyčios yra dvasiškis Frank 
linas Joineria.

Vietos ukrainiečių-unijotų 
laikraštis: “Amerika” kovo 
20 d. laidoje įdėjo vaizdą 
viešnagės Lietuvos preziden 
to Antano Smetonos pas gu
bernatorių Greeną Spritig- 
fielde, III., vasario 17 d.

Felicija Donovanienė (čhi-

J

Mano Z* šratų praktikavimas
Jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
turrio, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda Su
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akya atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki t V. 
rak. Seredomis nuo pietų, o Na-

dėlioj pagal sutarų.
Daagely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainas pigias kaip

4712 South Ashland A v* yabm uu

Jaunuoliai, kurie nenriimanU 
karo aviacijos skyr*- S priežas
ties spalvų neregė Jin^ — (color 
Mindbese), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

TRO-VlSION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.. ..... i s m i i —. i. i ii ii.m
DR. S. WEINE, O.D.■ ii i ■

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lacensuoti

O P T O M E T RIS T Al
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANUO5: Pirtiuul., Treėiad.. Pnnktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. ir KctvirDUllcnlfliH Nu# 10 ryto iki 10 vak.
.Cu-ttarih-nlAK tr Sekmadieniaia Pagal Sutarti

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINAN8AVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS tEHOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOM11

TAUPYKITE mūsų Jstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami V ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. JOaų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA 

____ _ —46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 ioa. M. Mocerfa, 8eti’y. S236 SO. HALSTED ST.

___—JA A „ 1
r.'a ueIIRAL IARNINGS

HASlMAlIHIRiT FKOOA iMBĄR
KOL DAR NEIAPARDLOTI^/
TŪBOS. CLARINETAI, TUOM- 

BONAI, 8AXA.PHONfc8. ELIJTES 
su “cases” — . £96.00. 137.50.
I4B.00 ir 516.00 Vist gara-tuoti 
lengvam grojimui i

KONCERTUI OCITARA . SPA- 
NISKI MANDOI.lNAI. BANJOS. 
SMUIKUS, TENOR BANJOS — 
56.60, 58.60, 512.50 iki 535.00.

TTRIUNINIAI BASAI. — 560.00, 
156.00 ir 5160.C6. BASO UŽ- 
DENGALAS — . 515.00. SMIČE- 

LIAI SMUIKOMS, 8TRIUNINI 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — 51 60. 53 00. 55.00, 510.00 
lr 515.00. Striūnos dėl visų vtrS- 
minėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — 518.50, 523.50. 
536.00 lr 550.00. PEDALS. HI- 
BOYS. CTMBO1S. 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vl-iems 
brass ir “reed'' instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
tame, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Mazwell St., CUcako

——M

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAR

Modemiškas Vacuum Tube
Girdėjimo Pageibtuvas 

AKTUALUS DYDIS .MIKROFONO
ne

** *tSS T***
sveria Mažiau i uncijos

Kkonomi*kaN £ Ifcmokėjimo 
Klanai. • <■ varant turtu*

KKKirKITCS, KAATKIT AK SAUKIT 
DYKAI DEMONSTRACIJOS

AK DEI. KNYGUTON

fiBBOTT®’ .< f k.sb

HF'IRING AID COMPANY 
28 F. JAOKSON BLVD., LMiCAGO

J IAplldyk Kuponą ir dq.k dabai#
Jd Koriu Drmoootrucljm .utmuo., # 
Jd At«h|»klt latormaelj# K n, ra #t B« Jokio. Man OMIcactJoa J
#, _ . J..............## #.. #_#

/ Vardu ....
Ji Adresu .................... i..,.............

J Miestas................................. Vai.

M-

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 8o. Dearborn Street
Room 1230

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

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartj

Namų Tai.: Aberdeen 4774

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aktų vilam gr- 
vanlmnl. Saugokit# Jaa. leisdami 
llegaamlaiMtl jaa modernUklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali auteiktl.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie paAallna
visa aklų (tempimų. ..

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

OFTOMBTIRriTAl 
1801 So. Ashland Avenur 

ISKLI,«ia
omo TATAMDOe:

Kasdlea »:!• a m. iki n. n
Trečiad. Ir Mtod. 5:10 a. m. 

•M f'.if p. m.

Pirk karo bonua ir štam
pas.

IQUOB
IŠTAIGA

IA\rziojaiii< 
o© vl-0• nhtraao

KEMKl'ik 
SENĄ

IJETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTElt, sav.

MUTUAL LIUUOR UO.
4707 So. Halsted St.

Telefonas: BOULEVARD 0014

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU flVDVV'*- '5 
25 metų patyrimas

Tei.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IStaiso

O finas lr Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. K

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutarų.

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROipect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Sefitadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

Tei. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 VVest 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — tik 2-A. 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel.................VIRginis 1886

DR.AL. RAČKUS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

rai. YARda 2840

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
beredoj pagal sutartj.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais lr Sekmadieniaia 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatailiepama —
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

HttkmariieniMiM pagal suslfsnma

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR OHIRURGAb 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvay 2880 Clucago, L1L
OFISO VALANDOS:

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

i

LIETUVIS DAKTARAS r 
OPTOMETRISTAS 4

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir ui 
prieinamą kainą.

JOS. r. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
x TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Šaakite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
M J DIENR. "DRAUGU*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Ros.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8.30
756 West 35th Street

TaL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

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

TsL OAMal 0257
Rea. tel.: PROspeet 6659

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
182) So. Halsted Street

Residencija: 6600 So. Artesian A ra.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.
•raMMHas^mnmnsmmamamannmmms^rammamHramHiaMMavMMra

PLATINKITE “DRAUGĄ’*



Penktadienis, bal. 9 d., 1943 DIENRA8TIS DRAUGAS t
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10 Metą Nuo Mirties Kan. Prapuolenio
Jis buvo autorius knygos “Lenkų Apaštalai Lietuvoj'’

-y (LKFSB) Nedaug istori
nių knygų apie Lietuvą yra 
taip pagarsėjusių ir išvers
tų į tiek kalbų, kaip kan. 
Prapuolenio “Lenkų Apašta
lai Lietuvoje”. Jos autorius 
kan. Kazimieras Prapuole
nis gimė 1858 m. kovo mėn. 
2 d. Lauckaimyje, Naumies- 
čio apskr. fš Mariampolės 

gimnazijos jisai buvo įsto
jęs į Varšuvos kun. semina
riją, bet negalėdamas iškęs
ti lietuvybės pajuokimų, iš
stojo ir po neilgos pertrau
kos vėl ėmė mokytis Petra
pilio kun. seminarijoje, ku-

V rią 1885 m. baigęs buvo pa
skirtas arkivyskupo Gintau
to kapelionu bei jo sekreto
riaus padėjėju, o 1889 m. 
buvo perkeltas Mogilevo ar
kivyskupo sekretoriumi ir 
tose pareigose išbuvo i k i 
1904 m. Čia būdamas ir lan- 
kydamas kariuomenės įgulas 
jisai išdrįso į lietuvius pra
bilti lietuviškai, skaityti E- 
vangeliją lietuvių kalba. Jo 
rūpesčiu Petrapilio Šv. Kot- 
rinos bažnyčioje buvo įvesti 
pamokslai lietuvių kalba ir 
Prapuolenis pasakė pirmąjį 
lietuvišką pamokslą. J i s

W daug darbavosi Lietuvių Lab 

daringoje Draugijoje Petra
pilyje, kiek galėdamas ko
vojo dėl atgavimo lietuviams 
spaudos. Kaip jis užstojo 
lietuvių reikalus rodo kad 
ir šis atsitikimas: kartą lie

tuviai nupirko monstranciją 
Narvos Vartų bažnyčiai Pet
rapilyje. Netaktiškas lenko- 
ipanas tos parapijos klebo
nas, dekanas čečotto atsisa
kė ją priimti, nes ji buvo su 
lietuvišku užrašu. Sužinojęs 
apie tai kun. Prapuolenis pa
traukė dekaną į bažnytinį 
teismą, kurs jį nubaudė — 
sumokėti 100 rublių vargšų 
šelpimui. Dėl to ir kitų lie
tuviškų Prapuolenio žygių 
lenkai įp^ko, jie savo intry- 
gomis kliudė, kad Prapuole- 

įnis nebūtų paskirtas vysku
pu Lietuvoje, kaip buvo pla- 
miojama. Dėl jų Prapuole

nis net turėjo apleisti savo 

vietą ir grįžo į Lietuvą. 1904 
m. apsigyvenęs Seinuose, lei 
dus spaudą, pradėjo reda
guoti “šaltinį”, bet jo patri- 
jotines pastangas pastebėję 
lenkomanai ir iš čia jį išė
dė. Jausdami netikslią ir 
kenksmingą kai kurių lenkų 
informaciją Vatikane apie 
Lietuvą, mūsų šviesesni žmo
nės susirūpino turėti nors ir 
neoficialų atstovą Romoje, 
kurs gintų lietuvių reikalus. 
Geriausiu kandidatu pasiro
dė Prapuolenis ir jisai bu
vo paskirtas kapelionu šv. 
Stanislovo bažnyčios Romo

je. Čia gyvendamas straips
niais ir asmeniška pažinti
mi daug padarė gero Lietu
vos reikalus begindamas. Po 
karo, kai buvo paskirtas ofi
cialus Lietuvos atstovas prie 
Vatikano, Prapuolenis grįžo 
į Lietuvą. Jam buvo paves
ta suorganizuoti tikybų de 
partamentą, bet sveikata ne
leido to darbo pravesti. Nu
vyko į Palangos altariją, kur 
1933 m. balandžio 18 d. ir 
mirė. Jo svarbiausia veika
las buvo 1913 m. (irgi 30 m. 
sukaktis!) išleistas “Polskie 
Apostolstwo W Litwie”. čia 
autorius nupasakoja, kaip 
lenkai siekdami praplėsti sa
vo dvasią ir įtaką, skverbė
si saviems siekiams panau
doti ir Bažnyčią, tuo pada
rydami nemažai žalos lietu
vių religiniam gyvenimui. 
Tos knygos lietuvišką ver
timą “Tėvynė’’ 1918 m. iš
leido Amerikoje, svarbiau
sias jos dalis išvertęs pran
cūziškai J. Gabrys išspaus
dino atskira knyga Paryžiu
je, o 1938 m. jos naujas lei
dinys pasirodė Lietuvoje.

RENDVOJASI

RENDVOJASI STORAS — 4354 So. 
Maplewood Ave. " Gera vieta krau- 
čiui, šiaučiul arba barberlui. Renda 
pigi. Ateifiauktte prie SAVININKES: 
Tel. PULlman 0859 ar 10737 80. 
MICHIGAN AVE.

RENDVOJASI KAiMBARYS, pavie- 
niatn-el ar vedusiai porai. Apšildo
mas. Prieinama renda. Kreipkitės 
sekančiai: Antram aukšte. 2112 S.
CICERO AVE., CICERO. ILL.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

A f A.
PRANCIŠKA RADJUNIENE

(po tėvais Darašklfitė)
Gyveno: 2723 S. Emerald av.
MirS Bal. C d., 1943 m. 1.10 

vai. ryto.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Ma- 

riarnpolės apskričio.
Amorikoje Išgyveno 36 met
Paliko dideliame nuliūiilnie: 

dukteri Cassie ir *entę Kazi
mierą Norusis; 2 sūnus Vincen
tą ir Juozapą (U. S. kariuome
nėje); 2 anukus Richard ir
Normnn Norufils ir daug kitų 
giminių, draugų ir pnžjBtamų.

Velionė priklausė prie Apaš
talystės Maldos tr prie Brolių 
Ir Seserų Lietuvių draugijų.

Kūnas pašanotis Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 South 
I.ltuiunica Ave.

Laidotuvės Jvyks SrėtadlenJ, 
Bal. 10 d., 1943 irt. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlvdėta J 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės siela Po pamoldų 
bus nulydėtą J Šv. Kazimiero 
knnlnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
irmvncs. draugus--* ir pažjsta- 
mus-ns d dyvautl šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Duktė. žentas, Sū
nal, Anukn' ir Giminės.

laidotuvių direktorius Ant. 
M I’hllllps. Tel. Yards 4908.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

JUOZAPAS VALANTIS
Gyveno 34 29 8. Morgan St. 

Mirė liai. 6d.. 1 943. 8:0(1 vai. 
vaknre sulaukęs pusės ntnž.

Gimė Lietuvoj. Kilo Iš Šiau
lių apskričio. Papllėg parap.. 
Rinklu kalino.

I’ullko dideliame . nuliūdime: 
tris brolius Vincentą. Kazimie
rą ir Jo' šeimą, ir Pranciškų Ir 
Jo šeimą; Ir daug kitų giminių 
Ir pAžJntamų. O IJetuvoje pali
ko seserę Agniešką Vlllčinskle- 
nę ir dšug kitų giminių.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių Draugios.

Kūnas pašarvotas Mateikos 
koplyčioje. 8319 ro. lituanica 
Ave. laidotuvės Ivvks pirma
dieni. Bal 12d.. 1943. Iš kop- t 
Ivčios 8:00 vai. rvto bus atly
dėtas J Sv. Jurgio pnmnlioa 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu; 
llngna pamaldos už Valionio 
sielą Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
ta mus-as dalyvauti Aloae laido
tuvėse Nuliūdę;

Broliai. BrolicnM. Giminės 
Ir Draugai.

Ijlldot. direktorius Mateika 
Ir Evanauskas. Telef. YARds 
1181—1139.

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

61 Firma Virt 50 Metų
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce
MODERNI Išvidinė PARODA^ REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Sonth Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.

NULIODIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRACOAS" HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdnlph 9488-9439

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 6. House 3.

13TH & CBARK STS.

DOCK MEN
IR

FREIGHT HANDLERS 
NORTH SIDE TERiMINAL 

Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukite J—

Webber Cartage Line, Ine.
2017 N. Larrabce. Tel. MOHauk 4242 
Kreipkitės prie Mr. Hugh Gllhooly.

FREIGHT handlers
Patyrimas nereikalinga. 

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

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtI.

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. SOTH PLACE

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

CRACKER JACK CO.
4800 W. 66th St.

FOUNDRfiS DARBININKAI
bEFENSE DARBAI

Dieną Ir naktj 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 Iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3834 8. Kedzie Ave.

DOCKMEN
Freight Handlers, reiks tingi. Be pa
tyrimo. Pastovūs, darbai, gera mo
kestis. Matykit Mr. Sheahan.

DECATUR CARTAGE OO.
1934 S. Wentworth., - * i -
VAIKINU REIKIA

Prie darbų Jva'rluose departamen
tuose. Proga jsidirbimo.

RAYNER LITHOGRAPHING CO. 
2054 W. Lake St.

Vyrai
Nepatyrę, reikalingi dirbti didelėj 
Defense dirbtuvėj. Gęra pradinė 
mokestis. Atsišaukit į Personnel 
Ofisą:
LIQUH> CARBONIC CORP. 

3100 So. Kedzie Avenue

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 dąrbo jelgos ir transporta- 
cljos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisą. Room 310, 
C. & N. W. Passenger Statlon, Canal 
ir Madison Sts., Chicago

Ar j
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zie St. ir Crawford Ave. XPulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto iki 6 vai. popiet.

Į DARBININKAI — vyrai prie abel-
Gera mokestis, pastovūs darbai, 
nų dirbtuvės darbui. Taipgi reikia ir 
MERGINU! Patyrimas nereikalinga. 

WILSON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

VYRAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shipplng Ir 

dyelng departamentuose. 
Darhai atdari dubar. 

BEI.DING HOHIF.RY MILLS. 
2300 Wabansia.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS

GRINDERS 
Internal ir External

D. O. JAMES MFG. CO. 
1140 W. Monroe.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyme 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—-Č

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

VYRAI — VIDI R-AMŽI \I N
Reikalingi. Klek nors patyrimo prie 
tekinimo pageidaujama bet nereika
linga.

A. H. HYNDMAN CO.. INC.
255 E. 95th St.

HOITSEMAN ir SIEKI t PLOVIKAI 
reikalingi. Ir PORTERIU. Dirbti 
loop hotelyje. Patyrę pageidaujami, 
gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės \>rie Housekeeper.

HOTEL SHERMAN.
Clark and Randolph Sts.

HEI.P WANTED — MOTERYS

TARNAITRS reikalingos. — Dirbant 
nuo 9 ryto iki 2 popiet mokestis 
862.25. dirbant nuo 8 ryto iki 4 
popiet mokestis 869.30. Atsišaukite 
9 vai. ryte 13-tume aukšte.

SHORELAND HOTEL.
5454 South Shore Drive.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nėr ikallnga« 
. F.DGEWATER BEACH HOTEL

Drug Store 
5349 Sheridan Rtl.

VYRAI IK MOTERYS

VYRAI 
IR MOTERYS
DfiL SVARBIOS KARO 

' PRODUKTŲ DIRBTUVES
GAMINANT

FIBREBOARD «^’PPING BAKSUS 
DftL

KARO REIKMENŲ. MAISTO. 
MEDICINOS IR T.T.

GERA TRANSPORTACIJA BTTSU 
AR GATVEKARHT. ATSIŠAUKITE
TARP 9 RYTO IR 5 POPIET. AT
SINEŠKITE GIMIMO LIUDIJIMĄ 
JEI ESAT MAŽIAU NEGU 18 ME-

į TU AMŽIAUS.

Brunt & Company
6935 W. 65th St.

BUSINESS SERVICE

VYRAI
Prie abelnų dirbtuvės machine 
shop darbų. Patyrimas nereika
linga.

100% DEFENSE DARBAL
Dieną ir naktimis šiftai.

Turi būti piliečiai

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVE.

TARNAITES 
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

DRAPERS
IR

ALTERATION HANDSt
Patyrusios prie aukštos rūšies 
moterų dresių. Pastovūs darbai. 
Atsišaukite į—

POWELL
700 N. Michigan Ave.

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FH7ING WORKS, 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite piūklus Parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Pašaukite — SEElcy 0434.

REMKITE “DRAUGĄ”

A. t
BUS B O Y S

Atsikreipkite 1 Colonnade kambarj. 
EDGEWATF.R BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

HOUSEMEN reikalingi. Dalinio lai
ko mokant 4 3c i valandą, pilno lai
ko mokama 890.00 j mėnesj. Atsi
šaukite 9 vai. ryte 13-tame aukšte.

SHORELAND HOTEL.
5454 South Shore Drive.

REIKALINGI PATYRĖ PLOVftJAI 
ofisų name. 8135 J mėnesj iš pra
džios. Matykit Mr. Smidt beismente. 

209 S. WELLS ST.

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

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausiu patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktj

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 ROIJTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 6:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

II stoties WOES (1890), ra Povilu Šaltimieru.

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuvės darbu. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikas ir pusė 
mokama už viršlaikj.

KROLL BROS. CO.
1801 S. Michigan.

RETKALTNGOS MOTERYS nrtkle- 
Juot.i raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c J valandą. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6823.

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

VERPALŲ VYNIOTOJOS 
IR PAGELBININKfiS

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

PHOENIX DYE WORKS. 
1963 Sonthport Ave.

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbų, 
assembling ir checking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 iki 55 cęntų J valandą.

F.AGLE GRINDING WHEEL CO. 
2519 W. Fulton St.

REMKITE “DRAUGĄ”

BERNARDAS
LIJKOŠAITIS

Mirė Bal. 7 d.. 1943m., 1:00 
vai. ryte. sulaukęs pusės am
žiaus.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Drar- 
bičių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Vincentą ir jo moterj 
Florence; 4 dukteris Marga- 
ret Bar tas h ir jos vyrą Daniel, 
Rose Bartolini ir Jos vyrą 
#lam. Mary Baloun ir jos vyrą 
Frank, Adeline Gasperaitis Ir 
jos vyrą Stanley, Jų šeimas ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 1410 
S. 50th Ave., Cicero. 111.

laidotuvės Jvyks šešta-dlenj, 
Bal. 10 d. 1943tn. Iš konlyčtos 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurtoje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Marti, Duk
terys, žentai. Ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus, Telef. Cicero 2109.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidota vių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktj.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miestu 
Dalyse.

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

Telephone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVE.

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lOSth 8T. 
2914 WE8T 23rd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2518

16621 80. MICHIGAN AVE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
9907 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4966

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA Phone LAFAYETTE 8572
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įsidėmėtini švedą ministro žodžiai
» Švedija tebėra neutrali valstybė ir pasitiki savo neu
tralitetą išlaikyti. Prieš kiek laiko jos krašto apsau
gos ministras Per Edvin Skold padarė pažymėtiną pa
reiškimą, dėl kurio The New York Times parašė edi- 

torialą.
k X >

Švedijos karo ministras pabrėžia, kad Švedija tiek 
gins savo laisvę ir nepriklausomybę po šio karo, kiek 
ji yra prisirengusi dabar gintis. “Mūsų nepakeičiamas 
tikslas yra — pilna politiška nepriklausomybė” — pa
sakė p. Skold. Į švedų vidujinius reikalus nieks iš pa
šalinių neturės kištis. Jų krašto turtai, jų darbo vai
siai bus pačių švedų dispozicijoj. Tai nereiškia, kad 
švedai pasidarys izoliacionistai ir atsisakys kooperuoti 
taikai atstatyti/ ' Tūpiau švedai rezervuosią sau teisę, 

kiek ir kaip pasaulio rekonstrukcijoj dalyvauti. Švedų, 
esą nieks neįtikins, kad jie turi būti įtraukti į bet 
kurią jėgos grupę, siekiančią Uždėti savo hegemoniją 
ant kitų kraštų, arba kad siekti imperialistinių tiks
lų... ‘ Kiekviena tauta turi turėti teisę, nuosavam gy
venimui. Tai yra svarbi realybė, ypač mažai jėgai” — 
sakė švedų karo ministras. Ir visai teisingai.

Dėl ministro Skold kalbos The New York Times pa
daro tokią pastabą:

“Kitais žodžiais kalbant, Švedija proponuoja laukti 
ir žiūrėti, kokią pasa/.ilinę organizaciją Didžiosios Jė
gos pagamins ir kokros sąlygos bus mažosioms tau
toms. Apie tai verta pagalvoti tiems, kurie planuoja 
ateities pasaulio organizaciją, pagrįstą vien tik Didžio
siomis Jėgomis.”

Ne tik Švedija, bet visos Europos tautos, ar jos ma
žesnės ar didesnės, nori gyventi laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu.
• -

Nauji santarvininku pasisekimai .
\ Anglų ir airterikieČių kariudtnenėfe Tunisijos karo 
fronte laimėjo visą eilę naujų, labai svarbių pozicijų. 
Ypač nepaprastai daug Laimėta tuo, kad amerikiečių 
jėgos pajėgė tiek pažengti pirmyn, kad susisiekė su 
britų vadinamąja aštuntąja armija, kuri taip pat sėk
mingai daužo gen. Rommelio pozicijas. Keliose vietose 

vokiečiai ir italai atsidūrė tokiose kilpose, iš kurių var
gu galės pasprukti.

Tie santarvininkų pasisekimai duoda vilties, kad Ber
lyno-Romos ašies jėgos Tunisijos greičiau bus sutriuš
kintos, negu buvo manyta.

Be to, ir kita gera. žinia: Pietų Amerikos valstybė 
Bolivija paskelbė karą ašiai ir pradėjo visuotiną ka
riuomenės mobilizaciją. Ir tai reikia priskaityti prie 
vėliausiųjų santarvininkų Laimėjimų.

Jie gyvybes aukoja, mes tik skoliname 

pinigus...
Antrosios Ū. S. Karo Paskirto* vAjdfuS metu būs iš

keltas toks šūkis: “Jie aukoja savo gyvybės, jūs pa
skolinkite savo pinigo*”. Mūsų dalis — skolinti Dėdei 
Šamui vis tik yra šimtą nuošimčių lėngvesnė. Kiuriai 
rizikuoja savo gyvybes, o mes tik skoliname s&to už

darbį, nedarydami nė mažiausios rizikos.

Antrosiom U. S. Karo Paskolos vajus prasidės balan
džio 12 d. Dėdė Šamas nori, kad mes jam paskolintume 
trylika bilijonų dolerių. Ir paškdihsimė. Mes, lietuviai, 
savo dalį j šią sumą džiaugsmingai įnešime, nes žino
me, kad Dėdė Šamas kariauja ir dėl savo ir dėl kitų 
tautų, neišskiriant ir Lietuvos, laisvės ir nepriktetmo- 
ciybčs.
— - 1 ■ —- — -1 ■■ — i ■ — ■ w !■■■ I ■■ *

Dėl Dfefo ir tėvynės...
BEtGlJOB VYSKUPŲ ŽODIS

Belgijos vyskupai, vadovaujant kardinolui Joseph 
Vau Roėy, Malinęs arkivyskupui, išleido bendrą gany
tojišką laišką, kuriame griėžčiausiu būdu pasmerkia 
nacių darbo programą Belgijoje.

Nacių darbo programą vyskupai vadina nežmoniška, 
barbariška. Bė to, vyskupai reikalauja sustabdyti de
portavimą belgų darbininkų priverstinam darbui Vo
kietijoje. Savo ėlgėsiu su belgais darbininkais naciai 
nusižengia patiems svarbiausiems civilizacijos dėsniams. 
Vyskupai aiškiai ir drąsiai sako, kad Hitleris siekia 
visai sugriauti civilizaciją. Barbariška darbo progra
ma pažeidžia krikščioniškąjį dorovingumą. »

PRIĖS NACIŲ PLĖŠIKAVIMĄ
y $

Tame pačiame laiške Belgijos vyskupai protestuoja 
prieš konfiskavimą žmonių nuosavybes ir pasmerkia 
ėmimą iš bažnyčių varpus, kurie “...išimtinai religi
niams reikalams turi būti naudojami... Jie turi būti 

1 naudojami Dievo garbei kelti ir tikinčiuosius kviesti į

pamaldai...” * ,
Dėl šių drąsių vyskupų pareiškimų naciai labai įšėlo. 

Jie pagrąsė vyskupams. Gi tie, kurie bet kokiu būdu 
tuos laiškus žmonėms garsinsią, nacių valdžia juos 
griežčiausiai nubalsianti.

t *
Tačiau, nei belgų vyskupai, nei kunigai, nei sąmo- 

ningesnieji tikintieji žmonės nebijo nacių grąsinimų, 
hors ir mirti reiktų bėginant belgų tautos žmonių tei
ses. Ne vienas belgas jau savo gyvybę paguldė, begin
damas krikščionybę ir žmonių teises nuo barbarų na-
cių* v -4,4

DVIEJŲ KUNIGŲ NUŽUDYMAS

Štai, tik šiomis dienomis du belgai kunigai mirė 
kankinių mirtimi. Juos naciai nužudė. Kun. Paul Fifiėrt 
iš Diege miesto, 43 metų amžiaus, buvo sušaudytas 
miilitarinėje nacių stovykloje. Kun. Emanuel de NecRefe 
iš Bruasels miesto, 44 m. amžiaus, nužudytas tuo pa
čiu būdu. Pastarasis jį nuteisiusiam teisėjui pasakė, 
kad jis veikė savo tėvynės meilės diriguojamas. “Aš 
gyvenau, kad grąžinti Belgiją Kristui ir tokia pat dva
sia po poros dienų aš numirsiu” — kun. de Neckere

KUNIGO LAIŠKAS TĖVUI
Savo tėvui nacių nuteistas mirti kunigas rašė; “Šios 

žinios atneš jums didelį skausmą, bėt aš noriu jums 
pasakyti, jog aš seniai žinojau rizikuojąs savo gyvybę... 
Ypač po to, kai mane areštavo, aš pasiryžau padaryti 
šį pasiaukojimą džiaugsmingai... Pirmadienį aš jau bū
čiau 44 metų amžiaus. Tai j atmi metai ir man daug 
dar darbo reiktų atlikti... Tačiau Viešpats kitaip nu

sprendė ir duoda man malonę sužinoti iš anksto mano 
mirties dieną ir valandą. Aš turėjau privilegiją per du 
mėnesius būti vienas ir sąžiningai prisirengti; du mė
nesiai maldai ir atgailai... Nė vieną dieną aš nenusto-.«
jau drąsos... Tik jūsų man gaila, kad iš mano prie
žasties tiek skausmų turit pakeiti... Būkite drąsūs ir 

susikaupę. Jūsų pasiaukojimas bus taip pilnas, kaip ir 
mano... Melskitės už mane...”

Tokiu tai ryžtingumu ir tokia dvasia kovoja Belgi
jos ir kitų nacių pavergtų kraštų katalikų kunigai. Dėl 
Dievo, tėvynės, žmonių laisvės ir gerovės jie savo krau
ją lieja, galvas guldo. Tebūnie jiems amžina garbė!

SPAUDOS APŽVALGA
k jie siuntė rezoliucijas...
. “Liet. žinios” rašo:

“POfuri A. Ėden atvykus į Washingtoną, bėveik iš 

visų lietuvių kolonijų pasipylė telegramos sn prašy
mais Amerikos if Anglijos vyriausybei, nesutikti Su 

Sovietų Rusijos reikalavimu vėl okupuoti Lietuvą. 
Toks gyvas lietuvių reagavimas yra begalo reikš
mingas Lietuvos byloje ir Amerikos lietuvių visuo
menės vadai kolonijose, nusipelno didelio Lietuvos 
žmonių dėkingumo.

Ir jie siuntė rezoliucijas....
“Norėdami pakerfkti lietuvių patriotų pastangoms, 

gelbėti savo gimtąją šalį, lietuviai bolševikai Iš kelių 
vietų pašbmtė davė rėžėlKicijaš, khriosė reikalavo Lie

tuvos atidavimo Sovietų Rusijai. Reikia pripažinti, 
kad tas Lietuvos išgamų darbas buvo labai nedraus, 
nes matyt ir jų sąžinė išmetinėja, kad jie eina tau
tos duobkasių paretgaš. Lietuvių marės kolonijose ne
nori nieko bendro turėti su tais tsfdtod išgamomis ir 
kratesi jų kaip kokių pikt&ašių. Niekad lietuviai bol
ševikai dar nebuvo taip išskirti iš lietuvių visuome
nės, kaip jie yra dabar išskirti. Joks padorus lietuvis 
nenori nieko bendro turėti su svetimos valstybės agen
tais lr savo tautos pariivikaia.”

Chicagos bolševikų laik
raštis giriasi prieš rinkimus 
tik vienas iš visų lietuvių 
laikraščių tepasisakęs už E. 
J. Kelly.

Kitus laikraščius — “už
hipnotizavo respublikonų do 
leriai”.

{ šias komunistų nesąmo
nes mes taip atsakysime: 
dienraštis “Draugas” nėra 
nė vienos politinės partijom 
organas. Jis priėmė ir pri
ima abiejų politinių partijų 
— demokratų ir fėspūbliko- 
nų skelbimus. Todėl jo ne
užhipnotizavo nėJ vienos par
tijos doleriai. ...................

• tilt h
Tačiau su komunistų dien 

raščiu “Vilnim”! bu\|o visai 

kas kita.

Tas dienraštis yra Ameri
kos komunistų partijos or
ganas, kuris iš pačių pagrin
dų priešinasi demokratų ir 
respublikonų programai.

Bet tas komunistų šlamš
telis prieš rinkimus ne už 
savo komunistų partiją agi
tavo, bet už tą partiją, ku
ri jam apmokamų skelbimų 
davė. Vadinap, demokratų 
doleriai komunistų laikraštį 

užhipnotizavo.
•

Esame tikri, kad komu
nistai būtų agitavę ir už 
McKibbin, jei būt gavę ap
mokamų skelbimų is res
publikonų partijom

Už “buržujiškųjų partijų” 
dolerius “V-nis” “pardavė” 
komunistiškosios partijos 
“idealus”.

1

Iš Mūsų Veikimo Centro
Iš Federacijos Centro Raštinės 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois

1943 METAI — JUBILIEJINIAI METAI

Centro Valdyba džiaugiasi 
A. L. R. K. Federacijos aps
kričių, skyrių ir paskirų 
veikėjų rūpestingu pasidar
bavimu minint Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
25 metų sukaktį, kurias visi 
didesnieji lietuvių centus i 
sėkmingai minėjo vasario 
mėnesyje. Dauguma apskri
čių ir skyrių, laikantis Fede
racijos Centro patvarkymo, 
šiam tikslui sudarė bendrus 
visų grupių ir visų organi
zacijų komitetus ir dėl to 
pelną ir surinktas aukas p3- 
skyrė bendrajai lietuvių 
veiklai, siekiančiai Ameri
kos pergalės ir Lietuvos iš
laisvinimo.

Atsižvelgiant į tai, kad

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
tis yra svarbus įvykis, ne
pakanka viena diena ar vie
nu parengimu, kad ir sėk
mingiausiu, jį paminėti. Dėl 
to Federacijos centras siūlo 
federantams visus 1943 me
tus laikyti jubiliejiniais ir 
su ypatingu intensyvumu 
darbuotis lietuvių t a m t o s 
vardą kelti ir reikale ginti. 
Siūlome dar bent porą pa.- 
rengimų surengti šios su
kakties proga ir pelną pas
kirti Federacijos reikalams, 
kurių turime ir daug ir 
svarbių. Kokios rūšies tiė 
parengimai turėtų būti, pa
liekame spręsti patiems ap
skritims ir skyriams.

LIETUVAI GELBĖTI FONDAS
Lietuvai Gelbėti Fondas tos dėžutės su aiškiu parašu

šiemet nesijudina. Vyriausia 
to priežastis—neturime ke
liaujančio po įvairius mies
tus kalbėtojo, organizato
riaus. Patys apskritys ir 
skyriai savo iniciatyva, par
sirado, vajaus neveda, rin
kliavos Lietuvai Gelbėti 
Fondui nedaro. Vis tik gai
la, kad taip yra. Dabar ypač 
kolonijų veikėjai daugiau 
iniciatyvos turėtų rodyti, 
nes iš centro kalbėtojų ir 
informacijų siuntinėj imas 
yra apsunkintas. Federaci
jos apskrytys ir skyriai te- 
pasistengia patys ką nors 
surengti LGF naudai. Kai 
kur bažnyčių angose įtaisy-

Lietuvai Gelbėti Fondas — 
Lithuanian Aid Fund. Mas
peth, N. Y., lietuvių bažny
čioj, į tas dėžutės sumetama 
į metus keli šimtai dolerių 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti. Ar ne 
reiktų pagalvoti, kad visur 
tokias dėžutės įtaisyti ? 
Šiam reikalui Kunigų Vie
nybės centro valdyba yra 
davusi savo pritarimą. Bet, 
žinoma, tai labia.usiai parei
na nuo vietiriių gerb. kunigų 
klebonų, į kuriuos mes kreip 
simės, pasitikėdami, kad ir 
Federacijos skyrių valdybos 
prie šio mūsų prašymo pri
sidės.

LRKFSB IR JO IŠLAIKYMAS
Lietuvių katalikų laikraš

čių ir redaktoriai ir skaity
tojai reiškia pasitenkinimo 
mūsų spaudos biuro — 
LKFSB žinių gausumu, gy
vumu ir aktualumu. Neuž
mirškime, kad Federacijos 
Centrai tai nemažai kainuo
ja. Todėl „pasitikime, kad 
skyriai, įvertindami šio biu
ro darbus ir suprasdami jo

kirų Federacijai narių, ku
rie mokėtų į metus bent po 
vieną dolerį. Skyrių veikėjų 
žiniai — LKFSB informuoja 
ir angliškąją katalikų spau
dą apie Lietuvą ir lietuvius.

Ta pačia proga primena
me ir prašome, kad skyriai 
įtrauktų j Federaciją dau
giau draugijų, kuopų ir klu
bų ir išrinktų iš jų metines

reikalingumą, prisidės prie duokles (vieną dolerį į me-

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 9 d.)

U. S. siunčia maistą Eu
ropon... Kovo mėn. iš Jung
tinių Valstybių pasiųsta Eu
ropon — talkininkams 1,- 
100,000 tonų maisto.

•
Japonai Vladivostoke. ......

Šiandien rusų miestan Vla- 
divoStokan įėjo jiponai jū
rininkai su tikslu saugoti 
ten Japonijos ambasadą.

jo išlaikymo, gaunant pas tas). Jau laikas.

NAUJAS FEDERACIJOS SKYRIUS
Kun. Dr. J. Končiaus dėka Bieliauskas; iždininkė M. 

ir pasidarbavimu Mt. Car- Sigaraitienė; sekretorė Aną
met, Pa., šv. Kryžiaus para- stazija Radževičiūtė. Sveiki- 
pijoj, suorganizuotas naujai name naująjį skyrių, jo val- 
A.L.K. Federacijos skyrius, dybą, prisidėjusias prie Fe- 
kurio valdybą sudaro: Dva- deracijos draugijas, palin- 
8ios Vadas Kun. Dr. J. Kon- kėdami sėkmingai darbuotis 
čius; pirmininkas Petras Dievui ir Tėvynei!

(EIGOS NUO SAUSIO MEN. 1 D.

UP THEY GO!—VFilIinff han«h 
load Red Cross comfort suppltea1 
for U. 8. aervteeroen aboard an 
Army tranaport plane at an air.

1943 m. į ALRKF centro 
iždą įplaukė: Maspeth,N.Y., 
Lietuvai Gelbėti Fondui su
dėtos aukos į dėžutes prie 
bažn y č i o s — $125.00; So. 
Boston, Mas?., Federacijos 
3 sk. duoklės už 1942 m. 
$7.00; Chicago, III., Fed. 19 
sk. draugijų duoklės—$8.00; 
Chester, Pa., draugijų duok
lės— $5.00; RGtcėster, 
Mass., Aušras Vartų parap. 
—$119.67; Cambridge, Mass, 
Federacijos sk. — $55.85; 
Rochester, N. Y., šv. Petro 
ir Povilo dr-jos mokestis — 
$1.00; Stouv Ctty, fowa, St. 
ir Agota Ūseliai $10.00, pa
rapija $10.00, A. Mikutėnas 
—$2.00, duoklė Fed.—$1.00; 
Amsterdam. N. Y., Gyvojo 
Rožančiaus dr-ja — $25.00; 
Chicago, III., Fed. sk. per 
prakalbas surinktos aukos 
— $23.05; Pittsburgh, Pa., 
LRKSA 35 kp. mokestis — 
$1.00; Philadelphia, Pa., Fed. 
surengta Liet. Nepr. minėji

mo įeigų dalis—$52.00; Mt. 
Carmel, Pa., Fed. sk. dr-ja 
mokesčiai—$7.00; Lawrence, 
mass., Fed. sk. Liet. Nepr. 
minėjimo įeigų dalis — 
$157.50; Philadėlpftla, Pa, 
Fed. sk. draugijų mokesčiai 
$9.00; Shenrandoah, Pa., Fe
deracijos skyriaus dr-jų mo
kesčiai—$21.00 ir L.G.F. — 
$100.00.

Siunčiant Federacijai mo
kesčius ir aukas, čekius rei-> 
kia rašyti iždininko kun. Pr. 
Juro vardu, o siųsti Sekre
toriui—2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, III.

L. šhnutls, 
ALRKF sekr.

P.S. A.L.R.K. Federacija 
ir už 1943 m. užmokėjo me
tinius mokesčius Amerikos 
Katalikų Veikimo Centrui— 
National Catholic Welfare 
Conference. Jau vienuolikti 
metai, kai mūsų Federacija 
yra afilijuota au NCWC.



Reikšmingas buvusiųjy Lietuvos
raudonojo seimo narių pasisakymas

— AR “LIAUDIES SEIMAS” IŠREIŠKĖ LIETU- 
tdS GVVĖNTOJįJ VALIĄ? — ATSKLEIDŽIA PAS- 
LAPTI: BALSAVO NE 95%. O MAŽIAU KAIP 18l.

— RAUDONOJI ARMIJA IR LIETUVOS PRIJUNGI
MAS Pfclfc SSR. \

(LKFSB). — Lieiuva lan-buvo iš ankstd numatyta 
kia išvaduojama iš žiaurios komuhistų partijos, diriguo .
nacių oiūpac jos, bet lietu-jant Maskvos atstovui G. i ? i R M' W C
viai, tikrosios laisvės ištroš- Dekanozovui ir Sovietų Są- 'W^KwyM flp S|
kę, jokiu būdu nenori nė jungos Pasiuntiniui Lietu- ..j
naujos bolševikų okupaci j ;s. voje N. G. , Fozdniakovui,
Dabar, kada girdisi rusų ibi- kandidatus tegalėjo statyti -i
periaLzmo atgarsiai. šie- tik “Lietuvos Darbo Sąjtm- Br 5'
kiaritieji Lietuvą įjungti į ga”, komunistų partijos ek-1
Sbviėtų Sąjungą, buš pta spozitūrą, ir kandidatų fa-j L-J^BEfcSIL.... _   — .. ............................................................. J
vartų prisiminti ko vertas vo išstatyta tiek, kiėk “Draugaa" Aeme photo

skleidžiamas melas, būk lie- buvo nustatyta iš viso Liau-j Cia yra vyrai iš Mitcbėl bombonešio įgrilos. Jų lėktuvas buvo pašautas virš Vidur- 

tuviai patys priė SSSR pri- dies Seimo narių; b) kadan- j Žėrriio jūros. Jiė pasiekė 't'ūriisijos kriuitą, perėjo pfer vokiečių linija?. Eidami per kal- 
si jungė. Šiuo klausimu yra gi iš ankšto buvo nustatyta nūs it tyrufnas pasiekė Amerikos bazę. Kel ionėje visai nusidėvėjo jų batai, 
labai reikšmingas pareiški- atstovų sudėtis, tai, kad pa-
mas buvusių raudonojo sei- didintų įspūdį, bdvo pig
ino narių. Tą pareiškimą pa- kelbta, kad už kandidatų 
sirašė prof. V. Krėvė-Micke- sąrašą į Liaudies Seimą 
vičius, raudonosios okupaci- balsavo 95 5** turinčių teises

LAKŪNĖJ PATARIMA LAKŪNAMS: NEŠIOK TVIRTESNIUS RATUS

jos metu ėjęs, vadinamos, 

^Liaudies Vyriausybės minis
terio pirmininko pareigas ir 
užsienio ministers; — pasi
rašė Jurgis Glušauskas, 
buv. LTSR Socialinio Aprū

balsuoti, o ištikrųjų, kaip 
patvirtina Liaudies Seimo 
rinkiminių komisijų nariai, 
o taip pat kaip rodo buv. 
LTSR Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininko M. Ged-

Ignas Šeinius parašė romaną apie 
Lietuvą, Švedų ir Suomių kalba

IŠLEIDO APIE LiEttJVĄ ANtilĄ KNYGĄ. VAIZ-
‘ DUOJA LIETUVOS PASTANGAS AtoAuil LAIS

VĘ IR NEPRIKLAUSOM Y 6ę.

1 Žinomas lietuvių rašyto- dramatškas. Asmenų būdai 
j.s ir publicittas Ignis Jūr- pavaizduojami takiai ir 

kūnas-šeiniu3, šiuo metu gy psifchoiogiŠkai t krai. Lietu- 
venąs Stockholme, kur jis viSRa gkirita it p.ichilogiš- 
turėjo ieškoti prieglobsčib,! 1 a! tikrai. L'etuviška gam- 

bolševjtams okupavus Lie- ta it žmogių papročiai suda 
tuvą, nenuilstamai d.rbi ii- ro vaižd ngą, gyvą foną. 
teratūrinėue srityje, kartu Tautinės ttagedijos baisus 

1 popuiarndamas Skandina vi- veiksnias aidi visą laiką 
joje Lietuvos vardą bsi kel- kaip niūri melodija. — Tai 

damas viešumon Lietuvos prasideda teisėjo Petro Ger- 
vargus svetimų okupacijų vydžio ir jd žmonos vestuvių 
sąlygomis. Jo dar anksčiau sidabrinės sukakties dieną 
Stockholme išleista knyga jų ūkyje netoli Vilniaus. Su- 
“Raudonasis tvanas kyla” sirinkę svečiai staiga sužino, 
kurioje jis aprašo savo iš- kad vyrlaušybė nusileido 
gyvenimus bei patyrimus Maskvos ultimatumui it kad 
bolševikų okupacijos pra- raudonieji jau žygiuoja kra- 
džioje, buvo išleista taip pat što vidun. Drauge turė3būti 
Suomijoje. švenčiamas kelių statybos

Neseniai I. šeinius Stock- inžiniėriaua .ir ie;mos ’T-

pinimo ir Miškų Pramonės vilos ir buv. LTSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko J. Palėckio 
padaryti uždaruose posė
džiuose pareiškimai, tebuvo

Lenksi apie rytų . Dailę kančia lietuvių į Sv. Tėvo Pijaus XII 
sienai ir apie VilhiŲ švietimo įstaigos telegrama lietuviams

(LKFSB) Iš Londono pra-j (LKFSB) Bolševikų oku-į (LKFSB) Nepriklausoriiy 
neša mūsų korespondentas, pači jos metu Lietuvos pra-: bės sukakties minėjimo prč
kad lenkeli nei kiek nefnano dinėse mokyklose if* gintina-! ga Londono lietuviai vasa aavzaaaa^ r-

nusileisti sovietų reikalavi- zijoše būdkvd steigiami lie-' rio 14 pasiuntė telegramą ■ vacjintą “Laukiant stebuk- v*mas- Radi<> žinią sukausto 
mams. Jie gina savo ribas,; tuviams svetimi Lenino kam šv. Tėvui, dėkodami už jo , ln»» Toi _nrnQr,,„ Vnnn visus, bet drauge sukelia ir

parodytą Lietuvai globą ir ks “ LįetX PVM: kodėl Baltijos di- 

Užteiktą pagalbą. Kovo 8 d. *.g veikalas išleįgtas taip džiausia valstybė n28tveria 
tatorius. Dabar, kaip sako, Londono lietuviai gavo at-1 Su3mijoje dviem1 gink!o’ Panašiai kaiP pini

gautieji per Stbkholmą pra-i sakymo telegramą šfitoaio kalbom _ gvediškai it Sūo- tais metais Suomija?
nešimai, pradžios mbkykloš turinio: ......’■ r . . miškai. Si knyga irgi turėjo

— Šv. Tėvas, giliai ftver- didelį pasisekimą -tiek švė- 
tindamas sūnišką Londonb, dijoje, tiek Suomijoje. Jos 
lietuvių kolonijos a'tsidavi- išpirkta žymūs kiekiai, 
mą, daro įžadus Dievui mels . — . , , • — -
damas už juos ir jų tėvynę; RRITIKŲ ATSILIEPIMAI I gerbti krašto neptik.ausomy

holme išleido kitą knygą, pa riausios dukters susižieda-

kokios buvo 1&39 m. Kai 
Ksav. Pruszynski palaipino 
“tfriad. Polaide” fiL 134 

stmipsnį, kurį buvo gžilirtia 
supfasti taip, jog jh linkęs 
šj tą perleisti Sovietams, 
dtaugų spiriamas viešai pg- 
t kl pino uDž. Polski” kovo 
12 d. paaiškinimą, jog jis 
nėįšiyaizdiibją Lėnkijos be 
1939 m. ribiį. Dėl tbš pačios 
priežasties rrtiolat girdėti

Liaudies Komisaras, be to 
— šį pareiškimą padarė bu
vusieji Lietuvos raudonojo 

seimo nariai: Dt. A. Gar
mus, L. Dbvydėnas, H. Ka-; paduota tik 16-18^ galio-
činskas, H. Juknevičius, V. jančių balsavimo kortėlių;

Biržietis, agt. Pr. Mickus, c) visa eilė atstovų, kurie 
St. Vaineikienė, P. Milančiū-j nepriklausė komunistų par- 
tė. Dauge’iui Amerikos lie- tijai, grasinimais buvo pri-
tuvių Sios pavardės pažįsta- versti būti atstovais ir bai-, eaanži lenk
mos, o Štai ir jų deklaraci-auoti už prisijung.mą pne, rejikima, jie ..vaduo,
jos tekstas, kurs buvo jų pa. Sovietų Sąjungos; dl bai-. Lieblvo,
airašytas 1942 m. rugp. 30 suojant už prisijungimą prie iju tą vilniaus kraštą. 
d. ir paskelbtas Lietuvos Sovietų Sąjungos, atstovų
laikraščiuose: balsai nebuvo skaitomi ir ----------------- i-------------------------------

((1Q49■ „n a kartu su atstovais balsavo,yra tik Sovietų Sąjungos
. . , v •, sėdėję jų tarpe pašaliniai dėka”, tuo būdu pats kons-

susinnką Kaune, mes, buvę jų H
, , » asmenvs tatuodamas Raudonosios arLietuvos vyriausybes ir buv. y/ . .

5. Priės sį smurtą ne vie- mijos įtaką ir kitų valdžios 
nas Liaudies Šelmio narys otganų sprendimams, 
negalėjo pareikšti protesto,! Kaunas, 1942 m. rugpiu-

liaudies Seimo nariai, viešai 
pareiškiame:

1. Smurtu sulaužydama'nes toks protestas esamo- 
duotus Lietuvos Respubli-' rtri8 sąlygomis buvo Būriš
kai iškilming is pasižadėji- J tas su pavojumi gyvybei, 
mus visokiomis aplinkybė- Maskvos įgaliotisis G. De-

čio mėn. 30 d.’

Seka parašai: Prof. V

peliai ir brukamos brošiū
ros apie raudonuosius dik-

ir gimnazijos, perorganizuo
jamos pagal vokišką pavyz
dį, kad jos daugiau atatik
tų vokiškai dvasiai. Valsty
bės leidykla, kuri buvo su-

ĮSIGAtl ŽIAURUMAI
Dvigubas slėgimas pavai

zduojamas taip, kad žmogus 
jį junti. Maskvos pažadai

mis gerbti Lietuvos "suve
renumą bei. teritorinį integ
ralumą if heliečiamybę”

kanozovas ir SSR pasiunti
nybės nariai Liaudies Sei-

daryta bolievikų okupacijos prašo Diev0 gau3jų matoBh| APIE KNYGĄ 
laikais, sujungiant visas lei- ,■ gi..nžia apaStaliįką palai. 
dyk Las, gavo vokišką vado- minimą
vybę ir tie nacionalsoeialis- j po'tėiaįžama pksirašė kar 
tai nustatys, kokios knygos | dino,a8 MsgIiOne 
yra daugiausia tinkamos Bai __________________

bę ir santvarką virsta grei
tai klastlniausiu būdu nie
kais. Prasideda baisi dra-

tijos tautų dvasiniam išsi
vystymui... T,f.

loflttoiK) lietuviai 
palankiai žiūri j 
latybų darbus

Londono lietuviai 
veržiasi į anglišką

Kritikos atsiliepimai apie 
šią antrą Igno Šfeiniaus vei- 
kala yra labai palankūs. Ba- !m». ™*un lškVla girios 
šytojaa ir literatūroa kriti- Padugnės, pasipyla asmeniž- 
kas I. Oljelund rašo “Stock- ki kerttai- ™ amark.au įsi- 

holms-Tidningeh” (XI. 9): j vyra»ia raudonas žvėriškaa 
žiaurumas. Kryžium sudėtų 

Daugiau kaip prieš mė--rankl| kančla o kartal,

dingas pavienių žmoniiį patus šiame laikrašty e buvo 
recenzuojam?.; Igno J. Šei
niaus įaulin tr.ti£ ir įspuj žū
tis pavaizdavimas “Rauua-

(LKFSB) Pastebė j ę, kaa 
kai kurie laikraščiai ir žur-
nalai, neturėdami pakanka-inasis tvanah ky<a , apie tai 

(LKFSB) Mūšų korespon- mų infoniiacijų apie Lietu- kaiP vasarą 1940 vyko Lie

denta? iš Londono praneša,

sipi iešinimas. Teisėjas Ger- 
vyčlis vienas pirmųjų per 

G. P. U. naktinius rondus su 
imamas ir išvežamas. Mote
rys išnitkinamos iki mirties 
arba pačios pasirenka mirtį. 
Bažnyčias suteršiamos, pa-

tuvos raudonoji ckupac'ja, 

kurią jis pats pergyveno.
Prie šios temos grįžta jis da maldog draudžiamos, apylin- 
bar romanu Lauk ant ste- j kga kunĮgag nužudomas ties 
t-uo”. parašytu gražiausia bažny{lof vartai8. _ 

ja, stengiasi atitaisyti ir su- (švedų kalba. me būti dėkingi Šeiniui, kad
teikti tikslių informacijų. Romanas kupinas įvy kių, jįg parašė st prų veiklą apie
----------------------------------------- Isavo tautos sunkmetį. Jis

iškėlė žibintuvą ties krikš-

vą, dažnokai prasilenkia su
Krėvė-MickevlČiuS, Jurgis ( kad ir teini lietuviai seka 'tiesa. Londono lietuviai su 

darė komisiją, kuri seka an 
glų spaudą ir pastebėję ko
kį nukrypimą tuoj-'’."' reaguc

Glušauskas, Dr. A. Garmus, Į Amerikos Lietuvių ir Lietu- 
L. Dovydėnas, H. Kučinskas, viii Tautinės Taryto’ daf-

mo atstovams pareiškusiems R. Juknevičius, V. Biržietis, bns, pašitšrimus, rezoliuci-
(1926 m. stitartiš tarp Lie- nusištatymą, kad pėr Liau- agr. Pr. Mickus. St. Vaihėi- jas ir palankiai vertina vi- 
tuvos Respublikos ir Sočia-1 aieš Seimo posėdį nebalsuo- Rienė, P. Milančiūtė. sas tas gftžias pastangas,
listinių Tarybų Reapublikų 8įme už prisijungimą prie

Sąjungos, 2 str.) 1940 m. Sovietų SąjUUgOS, atvirai 
bifželio mėn. 15 d. Sovietų grasė jiems ir jų šeimotts.
Sąjungos valdžia militariš-1 Q, Mes viešai pareiškiame 
Rai okupavo Lietuvą. | gavo ^protestą prieš smurtd

2. Maskvos ultimatumu ir falsifikacijos priemonės. | 
sudaryta Lietuvos vyriauSy- kurios b?rvo pavartotos priel, 

bė, kuriai iš pradžios buvo Lietuvos Respubliką ir Lie- 
pažadėta getbti Lietuvos Ne tuvių tautą bolševikų vai-| 
priklausomybę, vėliau, Mas- džio® tiek renkant Liaudie! Į 
RVai verčiant, buvo reorga- Seimą, t’.ek jam veikiant, 

ižkuota be b.) Ministerio Nri mes, bei Riti LiaudiėS 
Urmininko pareigas Prof. V. Se**0 nartai’ d« aiūRSČlaii .
Krėvės-MckeVičiauS žinios sufninėtų aplinkybę, nega- 

ir pritarimo,, aptikrinant ^jome išreikšti it riėrėigRė-, 
daugumą komunistams, su Lietuvių tautos valio!
M. Gedvilu prieky, tikslu prisijungti prie Sovietų Są-
padaryti ją visišku Maskvos i*10?08 . .
įraukiu ! Liaudies Se’šnas

_ • , , j • SaVO 1940 A. liepos 21 . d; Į
3. Taip beerganimot., Vy-deku J

2!X. X VZ ,,D«W “

u.j Randono*to» Armijo. pade-

SOUNDS SBNSlBLK .------
JOHN-VOL) HAVf OUR PMMIbSlON 

ANO OUR ibeSSING ____ imglao
.,~TO- j
fCOMMfHF 
I YOU. JOHNL

tmamk you.

> CfOHN IEARNBD 
TWO THINGS vVERE 
NECES5ARV WITH 
HTS APPtlCATiON- 
1- A STANOlNG IM 
THE UPPER HALF 
OF THE HIGH SCHOOL 
graouAting class 
2 -A RECO.MMSNBATlOte 
FROM HlS PRINCIPAL 

JOHN QUAllFIED 
FOR BOTH.

TO MAKE HIS OWN CHOICE, MOLY— NAVA L AVIATION f

• 00 SOLEMNLV SWEAR THAT I WILL BBAR. 
TRUTHFAITH ANO ALLfOlANCB TO THE 
otifotf sr/ttti (* ai&eRica * -so hElP ME <x

ZfSSS&’iS® § SV^S
VARIOUS PHVSlCAl ahd *W«TAL TRflrs, XI

mus į Liaudies Se:mą, kad 
šis vėliau prašytų įjungti

damą, nuvertė smėtCrtiškųjų
pavergėjų jungą ir įsteigė

^.4 a . 8»vo valstybėje tai^ybiĮ VII-♦tet. Sąjungą. , „je. L.e{wfts Bgu
4. Liaudies Seimas nega dis galėjo savo šalyje įstei-! 

Įėjo Išreikšti ir neišreiškė gti vienintėlę ir te:l»Ugą 
Lietuvių tautos valios, nes: valstybės sautvarką-sovieti-

il Llludleš Sėimo sudėtis nę santvarką, Ui visa Ut

Lietuvos Respubliką į Sa

AfO, VAdflC*

«MW

u :ūSTAH??l5fiK3y^^E7rINTHE Sav/Čr^iiU/T

CAREER

AxeFfeo
BY THE FU6HT 
Soaro.john 
retuohsto 
HIS regular. 
STOTIES AT 
HIGH SCHOOL 
TO AvVAlT HlS 
ElGHTMNTH 
birthday ano 
GUAbuAtlON

čionybės nustojusio žmo
gaus veidu ir atskleidė 
mums barbaro bruožus, nau
ji barbari, civilizuotai gud
raus, bet nedrįstančio auk
štyn pažvelgti. — Kai kai, 
nebijodamas bailiausių pavo 
jų. bėga per sieną, į Vaka
rui. Pagal.au pavyksta pa
bėgti ir šaltakrau^ui, pilnam 
pasitikėjimo inžinieriui In- 
gauniui su savo sužadėtine. 
Jie abu atetovauja viltį, lau
kimą stebuklo. Lietuva vi-• • 
sa savo siela priklauso Va- 

' karams, ji laukia kada Euro 

poje įsiviešpataus protas ir 
ji vėl galės atgauti laisvę”.

TEISES K(Xf A PRIEŠ 
SMURTĄ

Žinomas poetas ir kritika 

Olof Llgencrlntz ilgojė re 
ėeUrijijė “SVeneka hagbla- 

det” (XI. 12) skko tarp kitk 
kb: “Lietuvis Ignas J. šel- 
rifui yra pranašus savo fcbtš 
tb atstovas. Keletą imtų jis

{Nukelta į 6 pusi.)

amark.au
Pagal.au
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IN MEMORIAM AETfRNUM!" KUN. A. MILUKUI

Nors mirė kunigas Milukas —
Nebėr jau jo tarp mūs,

Tačiau galvon man mintis brukąs*.
Iš mūs tarpo nežus

Niekuomet vardas jo kilnusis,
Taip pat ir garbė jo,

Kad jis, kaip veikėjas uolusis,
Už ką lai skamb’: Valio!!!...

Darbavos naudai savo brolių...
Supraskit: tautai mūs

Uolumu kitų mūs garauolių,
Kuriųjų yr’ nežus

Vardai, kaip antai kad Maironies,
Valančiaus, Kudirko,

Ką kaip dievaičius garbin’ žmonės —
Taip gerbs ir Miluko.

Todėl ant kapo to velionio,
Miluko dėkim jau

Vainiką laurų vardan žmonių 
Mūsų — ašen sakau.

Ir: “In memoriam!...” kartokim,
Kaip yra paprotys,

Bei, jo gailėdami, raudokim,
Nes vertas to, yr’ jis!

Jis... dvasios milžinas, ką veikė 
Vis tiktai labui mūs,

Nors mūs nedraugai jį ir peikė,
O ypač kad rusus

Jis smerkti mėgo, kad norėjo 
Surusint jie mumis,

Tai jis — jam Dievas prigelbėjo,
Kaip mūs plunksnos vytis,

Šoko raštais gint mūsų tautą,
Kad tik nežūtų ji;

Tad gerbt jį reik! ir kaip Vytautą,
Tas tiesa— Dievaži!...

Nors jis kukliu ir visad buvo —
Dievaičiu mūs yr’ jis!

Todėl akyse mūs, lietuvių
Lai jis vaizdenas vis.

Į: “Reąuiescat !...” tat amžiną 
Atilsį, kaip dzūkui,

Su kunigu kartokime, na!...
Antanui Milukui.

~ ForaBcttcrDatj

Y» U.S.WAR BONOS
Throughout Norway tho “Jot- 

sings” know who will be shot next 
by the Naši firing squads. They 
do not know why they will be shot 
būt they knpw that narnės of all 
loyal Norwegiang, or uJosaings,n

tims compiled by the Nazi terror- 
ists and their ąuisling jackals.

All of them know that the day of 
Uberation ia not for them.

knoyr that. auialing and hia storai 
troopero will ahoot every man and 
every voman on the liat when the 
United Nations invade Norwav.

Compare the deeds of these Nor- 
wegian patriote with your own war 
efforts and see if you can afford not 
to buy more War Bonds.
WSS 741A U. S. Trtaturv DtpL

■>t

Amerikos kataliku 

spauda palaiko 

Lietuvos viltis

Ignas Šeinius parašė romaną CICERO. ILL., MOKYKLŲ TARYBOS 
RINKIMAI ĮVYKSTA RYTOJ !NUOŠIRDI TĖVYNĖS 

MEILE
buvo Lietuvių diplomatas
Stockholme ir čia daibavosi Laukiant stebuklo — einft prįe pabaigos 8U rinki. 
Lietuvos ir* Šved jos suartė- tai laisvės romana3» vienas maia Mokykių Tarybos na- 
jimui. Šiuo metu galima ji Pačil* geriausių, kokių jau se rių įvykstant rytoj, balan- 
ekaitytl tam tikru dvasiniu nai neturėjome. Jis kupinas džio (^pril) 10 d. Baisa vi- 
ambasadorium. Prieš dveje-, dramatinio įtempimo ir dv mo vjetoa atdaros nuo 6 vai. 
tą metų pagarsėjo jis rusų del®a nuoširdžios tėvynės ryto iki 5 vab popį^ 
penetracijos Lietuvoje 1939- meda8, Romanas t iri vieną Michael J. Solar, dabarti- 
40 m. intengingu pavaizda- yPatyb®> kuri turi smukiai nįg narys Cicero Mokyklų 
vimu. Jo “Raudanasai tva- patraukti švedą skaitytoją^ Tarybo3< siekia išrinkimo 

kaipo Prezidentu tos tary-

(Atkelta iš 9 pusi J
Gana smagi politinė kam-, yra real estate biznyje, Ci- 

panija Cicero miestelyje jau Į ceroje. Y

Edward Cepak, taipgi sie
kia vėl išrinkimo kaipo na
rys Cicero Mokyklų Tary
bos. Jis yra vyriausias džia- 
nitorius Cook County ligoni
nėje.

Visi keturi kandidatai y- 
ra pilnai patyrę ir pilnai < 
kvalifikuoti pareigoms, ku-nas Kyla’’ suteikė mums ta-' Jame yra būtent dauS švel‘

da reikšmingų ir įsidėmėti- naus Samtos pavaizdavimo. • bo,3 jįs yra gerai žinomas irių jie Siekia. Rinkimuose
nų žinių. Dabar jis grįžta VelkiantiJi asmenys visą lai-Ciceroje, ir yra atsižymė- piliečiai rinks vieną prezi-
prie 1940 vasaros brutalių ką veikia lietuviškos gamtos jęs savo veiklumu Cicero ci-jdentą ir tris narius Cicero
įvykių romanu “Laukiant fone* Jie natūraliu būdu su’ vikos reikaluose. !Mokyklų Tarybos, District
stebuklo”. Įspūdis dėl meniš- silieja su gamtovaizdžiu, sa Edward F. Hruby, taipgi
kos koncentracijos dar stip- vo siela dera 8U juo* šiame, dabartinis narys Cicero Mo- 
resnis. šeinius vaizduoja li- gamtiniame sutaupime nes, kyklų Tarybos, siekia išrin
kimą nedidelio skaičiaus žmo' šveda^ randame
nių, vienaip ar kitaip ausie-' bruož*’ ir todėl mes jaučia'
tų su Pagirio ūkiu. Įsiver- me VPatin^ solidarumą su

. Lietuva, kuri be. abejonės tu raudoname potvyniui . , _ . . , , F .n būti pnskaitoma prie šiau

No. 99. (Skelb.)

, žusI
buvusi idilija pavirsta bai-

' šiaušia tragedija. Vienas, 
(LKFSB) Tėvų jėzuitų lei menkystos komplekso slega 

džiamas žurnalas “America ” mųjų pereina priešo pusėn 
dabar gana dažnai prisime-,ir vaidina šlykštaus išda vi
sa Lietuvos reikalus. Viena- ko vaidmenį, kol pats nežūs- 
me iš paskutiniųjų numerių ta politiniame verpete. —

rėš kraštų. — lfXQ'm. lietu
viai lankė stebuklo^ jie lau
kia jo ir toliau ir reikia ti
kėtis, kad jų nepalaužiama 
laisvės valia atves juos, ne
užkrėstus nei Rytų nei Pie-

nordišką kimo vėl. Jo privatinis užsi-; 
ėmimas yra pardavėjas.

Frederick Weil, siekia vėl 
išrinkimo kaipo narys Cice
ro Mokyklų Tarybos. Jis 
taipogi yra Justice of the 
Peace ir privatinėje srityje

Linksmumas žmoguje, kaip 
ir pavasaris: atskleidžia
gražiausius žiedus.

Meilė, kain ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

t. . ... , j tų smurto įdėjomis, vienąDominuojanti romano tema,’ * ,
. , , . _ . . . dieną laisvėn .tai kova teises pnes smurtą.

Nors senis teisėjas greitai Riksdago atstovas, vyr. 
dingsta, jis lieka vyriausio- redaktorius Rickard L'nds-, 
ju veikėju, nes atstovauja ^3), plačiai aptaręs

pabrėžia, kad Baltijos kraš
tų pavedimas Sovietams ne
rastų pritarimo Europos tau 
tose, tai būtų tik puikus pa- 
sitamavimas nacių propa- 
gandai. “The New World”. pagarbą žmogaus gyvybei, Laukiant stebuklo turinį.
paskutiniu metu beveik kiek 
viename numeryje įdeda ko
kią LKFSB parūpintą žine
lę. Ta proga galima prisi- 

’ minti, kad Philadelphijoje 
leidžiamas .ukrainiečių laik-

Kazys Vidikauskas raštis “Amerika“ protar- 
. . piais įdeda Vidikausko apie

Lietuvą pa
macijų.

i rūpinamų infor-

kas kiekvienoje kultūringoje *rom Socialdemokraten 
tautoje jos pasipriešinimas tarP kita ko sako: '‘?8 vi’a 
smurtui sudaro atsparumo t0 šeiniuB Paraše kTO' ku’ 
nugarkaulį. Prislėgtu karš- ri sukelia didžiausių simpa- 
čiu Šeinius išpažįsta laisvą «« ir nuoširdžiausios užuo- 
demokratinę valstybinę san- 3autos 1° kraštui”, 
tvarką: tas karštis nuolat Panašių atsiliepimų ats- 

paties pausdino ir visi kiti žymiau

Mažiau Velykinio 
Kumpio Mums Reiškia 

Daugiau Jiems

Kaip su žydų nuosavybe Lietuvoje?
(LKFSB) Nemažai turtin- lio 20 d. turi būti perregis- 

gesnių žydų nuosavybės Lie truota. Buvo pagrąsinta, kad žodžiai yra kaip lapai: 
tuvoje buvo konfiskavę bol-. kas bos nuosavybės neregia- kui. daugiausiai prikrin 
ševikai. Užėję vokiečiai tos
nuosavybės žydams nebe,grą 
žino, o ėmė dalinti grįžtan
tiems repatrijuotiems vokie
čiams. Negana to — 1941 
m. rugp. 9 d. buvo išleistas 
dekretas, kuriuo buvo įsa
kyta suregistruoti visą žy
dams priklausantį turtą Lie
tuvoje. Reicho komisaro Lo- 
hsės įsakymu (spalių mėn.
13 d.) ir ta likusioji žydų 
nuosavybė buvo aukonfis- 
kuota ir panaudojama į Lie
tuvą atvykstančių vokiečių 
kolonistų aprūpinimui. Šitie 
okupantų nacių veiksmai 
daugelio lietuvių tarpe su
kėlė pasipiktinimo ir net 
trys lietuviai, kurie buvo pa
kviesti patarėjais, atsisakė 
nuo savo eitų pareigų.

žydams tebuvo leista pa
silaikyti tik tuos namų apy
vokos dalykus, kurie buvo 
būtini jų asmeniškam nau
dojimui. Pinigų ir kitų ver
tybės popierių jie tegalėjo 
sau pasilikti tik iki 100 mar
kių sumos. Nėra žinios, kas 
atsitiko su žydų banku ir jų 

. banko seifuose laikytomis 

.vertybėmis. Patarėjų narys 
prof. Jurgutis (katalikų ku
nigas) atsisakė tas vertybes 
perduoti dėl Gestapo.

Kai kurie gyventojai bu
vo pasiskubinę patys apimti 
žydų nuosavybes. Lohse ir 
kiti vokiečių komisarai iš
leido įsakymą, kad anksčiau 
buvusioji žydų nuosavybė, į- 
gyta kitų po 1942 m. birže-

truos bus baudžiamas, net u ten laba1 proto
mirties bausmės neišskiriant. galima* rasti.
Vienas asmuo už nepaklau-
symą to įsakymo buvo nu
teistas mirti ir buvo viešaiA .
pakartas Vilniuje, katedros 
aikštėje.

visiems 
bus mokama

LONDONAS, bal. 8. — I
Britų vyriausybė pranešė, j 
kad visiems kare sužeis- į 
tiems ir sužalotiems karei-1' 
viams bus mokama pensija.!

SKELBKITE? •'DRAUGE’

kyla akivaizdoje jo 
pergyventų baisumų.

SKAITYKITE .“DRAUGĄ’
L

šieji švedų laikraščiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Savo proto nemesk, bet ir 
kitų pasiklausk.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti «*3- 
gali. (Seneca).

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS ud LOAN 
AS8OCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

..... 4%
1751 W. 47th Strs.l

DABARTINt
DIVIDENTŲ
RATA

=C3

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą rlnsite Atst'ankydaml 

» Lietuvia Įstaigą! 
TREATMENTAI

Telefonas: VIRgieia 9493 
A. P. CZESNA, savininku

Įtra-Vlolet Sunahine lr Infra Red Light 
Radlations, Svvedlsh Massage lr Movementa.

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

DEL TEISINGUMO Ir SUMANUMO
CICERO MOKYKLŲ REIKALUOSE

IŠRINKITE
CICERO SCHOOL BOARD DISTRICT NO. 99. 

UŽ PREZIDENTĄ

[X] MICHAEL J. SOLAR
2101 S. 60th Ct.,
Cicero, Illinois

UŽ TARYBOS NARIUS 
(Balsuokit už tris)

ĮxJ EDWARD F. HRUBY
2331 S. 60th Ct., 
Cicero, Illinois

Jxl FREDERICK WEIL
2343 S. 53rd Avė.
Cicero, Illinois

r i

/ -i

L f I >OOt»N COOKtšY constant mot WAT(« . suimt šifiiceration oas miating

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COA^PANY

jx] EDWARD CEPAK
2512 S. 58th Avė.
Cicero, Illinois

CICERO MOKYKLĄ TARYBOS RINKIMAI
ŠEŠTADIENĮ. APRIL 10 D.. 1943

Balsavimui Vietos atdaros nuo 6 vai. ryto Iki 5 vai. popiet.

J i .i I

DABAR Yra Geriausias I.alkas Pirkti Pirmos RūAies 
Namų Matertjolą Už Dar lemomis Kainomis!

Atvykite Į mūsų jardą ir apžiflrėkite sta- 
. ką ir aukfttą rOAĮ LENTŲ — MILLW0RK

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLA — 
dd garažų, porčlą, vl$kq, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
V,ALA|NJ>O8: Sskma4l«nlnl« nuo 8 vai. ryto Iki lt vai. pietų. 

Kitomis dlenomla — nuo 7 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet. £

IK pamislyklte dCI minutes apie asmenj kurį jūs 
žinote kad yra karės tarnyboje, ar tai grlininaitis, 

draugas ar kaimynas. Velykoms artėjant, greičiausia 
ir jis mąsto apie savo namus ir apie Velykų pietus, ku
riuos jis taip mėgdavo. . . apie skanius kumpius su re- 
zinkų skystumais, salduotas bulves ir k.tus gardumynus.

Jūs norėtumėte, kad jjs turėtų tokius pietus, ar ne? 
IS tikrųjų žinoma, kad taip. Ir jūs galite pagelbėti jam 
gauti tą Velykų kumpį Jei jūs patys mažiau vartosite. 
Vieton sau visą kumpį Velykoms, dauguma patriotinių 
šeimininkių ruošiasi pirkti tik puaę kumpio. Mažiau 
Velykinio kumpio mums reiškia daugiau Jiems.

Vartojant mažiau visokių valgių yra tai būdas, ku
riuo mes visi galime prisidėti prie laimėjimo šio karo. 
Jei kiekviena šeima pilnai kooperuos da'inime valgių 
kuriuos galima gauti, tai užteks mums visiems ir taipgi 
mūsų ginkluotoms jėgoms.

Kail pagelbėjus jums rinkime, gaminime ir palai
kyme karo laiko valgių, Peoples Gas kompanija, jstt igė 
tris patogiai įrengtas Nutrition Centrus. Jūs esate kvie
čiami nuoširdžiai atsilankyti į šiuos centrus tap tan
kiai, kaip tik norite. Ateikite ir apkalbėkit • savo mais
to problemas su mūsų namų ekonomėms. I^ai Jos pa
rodo Jums kaip pagaminti skan us ir sveikus valgius iš 
maisto ką galima dabar gaut. Lai mūšų ekonomės pa
rodo Jums delko jūsų gasinis pečius yra dabar vienas 
iš svarbiausių priemonių palaikyme- šeimos sveikatos ir 
linksmumo per jo neprilygstantį gabumą gaminime! vi
sokių maistingi), vitaminų tuupinančlų valgių

■A
* H O N f y A R A s H 6000 H II

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS; ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys JĮ kair 
NAUJĄ nvo 
dirbtuvėj. Di 
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan. 
galą.

2-jų S 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Plačiau apie a. a.
Jurgio Švarlio 
laidotuves

Nors pavasaris aušta ir 
gamta puošiasi žaliu rūhu, 
tačiau mirtis nesustoja va
rius savo darbo. Ji kovo 30 
d. netikėtai atsilankė į žy
mios šeimos namus ir išplė
šė mylimą vyrą, brangų vai
kams tėvelį, Jurgį švarlį.

Velionis buvo dar nesenas romis aplaistant, slinko kaf- 

žmogus. Dar galėjo pagyven i 8^a8 I' duobę amžinam atšil
ti ilgai, ir pasidžiaugti savo 8*rJ^

gražia šeima, tačiau mirtis

tiko ji amžinai tylus mir-j- 
I šiųjų miestas. Prie žalių ky- 
limų aptiestos duobės, sbsi- 

i rinkusių lydėtojų būrio ma- 
! tesi ir šie dvasiškiai: kun. 
J. MačiuUonis, kuli. M. Ur
bonavičius ir kuh. P. Cini
kas.

Kun. Mykolui Švarliui bal 
gus paskutines maldų apei
gas giesme, vargonininkams 
palydint, žmonos, dukterų, 
giminių ir tisų dalyvių aša-

nepermaldaujama viešnia; 
nepaisant kiek tau širdis 
skaudės, pasigailėjimo pas 
ją nėra.

Velionis paliko liūdinčią 
žmoną, sūnų ir dukteris. Kū
nas buvo pašarvotas namuo
se, 5933 So. Troy St. Kadan
gi velionis turėjo daug pa
žįstamų, tai karstas skendo 
gėlių vainikuose ir šv. Mi
šių aukų kortelėse. Lanky
tojų gausiai perėjo dienomis 
ir vakarais — lietuvių ir 
svetimtaučių. Namuose lan
kė ir į kapus palydėjo daug 
kunigų, jų tarpe ir prelatas 
Patrick Hayes ir kun. Wil- 
liam O’Conor, Chieagos Kat. 
Labdarybės viršininkas.

Bal. 3 d. rytą buvo lydi
mas į Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčią. Čia iškilmingos šv. 
Mišias laikė kun. Mykolas 
Švarlis, velionio sūnus. Jam 
asistavo kun. St. Petraus
kas, kun. Pr. Juškevičius ir 
kun. J. Stankevičius. Kuni
gų bažnyčioje buvo virš tris
dešimts. Per Ofertorium so
lo giedojo M. Janušauskienė. 
Pamokslą pasakė kun. A. 
Valančius.

Diena buvo nepaprastai 
graži. Tyli, be vėjo. Švietė 
skaisti saulutė. Ir gamta pa
ruošė gražiausią dieną gera
jai šeimos galvai, pavyzdin
gam tėvui paskutinį kartą 
pagerbti. Atsivėrė kapų an
gos vartai ir, varpui gau
džiant, su išaušusiu pavasa
riu, su sprogstančiais me
delių pumpurėliais, su ką tik 
atgyjančiomis gėlėmis, pasi-

Širdingos užuojautos ve
lionio žmonai Pranei, sūnui 
kun. Mykolui, dukterims Ju
lijai, Antaninai Boord ir Juo 
zapinai pernešti širdį ve

riantį gailestį. Laima

Cia bus kas nors
naujo

North Side. — šeštadienį, 
bal. 10 d., Politikos klubas

VALO EŽERO ĮPLAUKI.

Ofc

‘Draugas” Acme photo
Gary Steel Mills laukia priimti pirmas ža lios geležies ipristatymus. Valomas kelias 

prekiniams laivams. Dėl smarkios žiemos šttaišiekimas ežeru vėliau buvo atidarytas.
i ■ a

Pramogos vienuoly
nams paremti

Susirinkta'
Brighton Park. — Drau 

gystė Gvard. Pirma Div. Šv.
Brighton Park. švento Kazimiero Karai, laikys eu- 

Pranciškaus Vienuolyno Rė- ( sįrįnlcimą. sekmadienį, balan- 
rengia kombinuotą vakarą mėjų 2 skyr. rengia “bunco džio u d, parapįjOs evetai- 
parapijos svetainėje, į kurį party” veikėjų Širvinskų na- hgje 2 valandą popiet. Visi 
kviečia visus horthsaidie-1 me, balaiid. 10 d., 7 vai. vak. feartai kviečiami laiku ausi-

Labdarių Sąjunga laikys 
susirinkimą nėdėhdj, balan
džio 11 d., tuoj pamaldų, 
mokyklos kambary. Prašari 
visų atsilankyti į šį susirin
kimą. O. I., rašt.

čius atsilankyti ir išbandy
ti savo laimę. Bus žaidimas 
kauliukais, lošiama korto
mis. jžangos nebus, bus tik
maža mokestis tiems, kurie, kieūė au komisija darbuoja- 
norės žaisti kauliukais, arba į si pramogos pavykinau!. Lau 
stoti į kortavimo tutnamen- į ksime visų.
tą.

’ Mūšų parap. svetainėje 

buvo daug “bunco party”, 
bet nei sykį nebuvo rengia
mas pinochle turhamentas.
Kad pamatyti šias įdomias 
rungtynes, prašomi visi a- 
teiti.

Turnamento pradžia lygiai 
8 vai. vakare. Kurie nori da 
lyvauti turnamente, prašo
mi ateiti laiku, nes dalyvau
jantieji turės užregistruoti 
ir laiku pradėti lošti.

Vienas iš komisijos

4541 So. Rocavvell St. Kvie- Hnktį, nes yra 8Varbių rei. 
čiami visi atsilankyti ir jfes- ' 

remti pramogą kilniam tiks
lui. Skyr. pirm. H. Širvihs-

kalų svarstymui. Valdyba

Žmonės nemalonūs tiems, 
kurie patys nedraugiški. —

• • t .1.
Šekspyras

ff

Bal. 11 d., 2 vai. popiet 
parapijos svetainėj rengia
ma ‘‘bunco party” vietos se
selių naudai.

Visi prašomi atsilankyti. 
Kas turi knygutes, prašomi 
grąžinti, nes tą popietį bUs 
traukiama laimė.

Pramogos pavykinau daug 
darbuojasi veikėjos: M. Ja
nušauskienė ir jos dukrelės > 
Bertha ir Linora, Čepaniehė, 
Navickienė ir Petkūhienė.

Rap.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą 
gerta lr mėgsta AMBROSIA Alų,

Visi
rW-

GARY. IND.. LIETUVIU ŽINIOS
Judomieji paveikslai cago, Indiana Harbor, Ham- 

mond, Whiting. Paveikslus 
PIaeit,.Eek”adie"1 kUn- J ; rodys žinomo ••Draugo ’ a- 

gento Jokimo Aukštakalnio 
sūnus Kazimieras, kuris ne 
tik lietuviams patarnauja,

Martis užprašė visus para 
pi jonus ir apylinkės lietu
vius atsilankyti į parapijos 
svetainę, kur bus rodomi ju
domieji paveikslai apie Vieš 
paties kančią. Sako, dar nie
kas tokių gražių paveikslų 
nėra mdtęs Gary. Dabar ge
ra proga pamatyti.

Programa btls bal. 11 d., 
prasidės 6 v«l. vakare. Pel
nas e i s parapijos naudai. 
Kviečiami visi ne tik iš Ga
ry, bet East Gary, East Chi-

bet ir svetimtaučiams.

Indi jonas

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Londono lietuves 
remia Raudonąjį 
Kryžių ir Lietuvą

(LKFSB) Londono lietu
vių moterų pašalpirtė šv. O- 
nos draugija turi 110 nartų 
ir baigė metus su pelnu. Per

nai metais draugija sutuo
kė vakarėlį Raud. Kryžiaus 
naudai it pasiuntė jiems au
ką šešis Svarus sterlingų. 
Lietuvai Gelbėti Fondui pa
aukojo 5 svarus. Draugija 
dedasi it prie kitų gerų dar
bų. Šiemet naująją valdybą 
midaro: pirm. O. LfcidžiuVie- 
nė, kasininkė — Ieva SaVto- 
liettė, sekr. M. Kalinauskie
nė.

Kas apsileidžia, tampi ap
leistas. Jei tauta nepasitiki 
savimi, tai ja nepasitiki pa
saulis, lt istorija ap** ją ty
li. Mūsų tauta susidaro Iš 
kiekvieno mūs. Todėl budė- 
kim. (Arndt).

Labdariu vakaras
Brighton Bark. — Įrengi

mui kambario senelių prieg
laudoj, Labd. Są-gos kuopa 
rengia vakarą balandžio 18 
d., 2 vš.1. popiet, Gr&monto 
salėj, 4535 So. Rockwell St.

Komisija: S. Visockienė, 
H. širvinskienė, M. Mali

nauskienė platina bilietus. 
Visi prašomi paremti reika
lingą darbą.

Prašoma narių, kad su
neštų dovanų “bunco” žai
dimui tiesiai j svetainę, ar
ba pas Širvinskienę.

Ona Ivinskait^ rašt.

Tėvai Marijonai
(LKFSB) Šv. Kazimiero 

Seserų buv. vyriausioji — 
mot. Immaculata gavo per 
Raudonąjį Kryžių laišką nuo Į 

savo brolio kun. Vincento1 
Dvaranausko, marijono. Iš 
laiško galima spręsti, kad 
tėvai marijonai Vilniuje gy
vena šv. Ignoto gatvėje Nr. 
4. Toliau — gautomis žinio
mis, iš šv. Kazimiero Seserų 
Pažaislyje į Sibirą nebuvo 
išvežta nei viena. Martampo- 
lės gimnazijos difektoriUmi 
buvęs paskirtas Vinčšs Ju
roms.

MES PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MC8Ų DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

SKELBKITfiS DRAUGE

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Bea. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Siedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MI AUSI AS •
KAINAS.

Turime didelį 
p a s 1 r lūkimą
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
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

bet, prie to, 
įį alų, kurį 

yra pagamintas ii importuotų
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi- 

fils Alusno NECTAR. 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Ji.
(nSTKtBlTTOB 

of

•it &

BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tai įstaigas. VisUomef kreipkitės pas NORKŲ< kur 
gausite greitą it teisingą patarnavimą.

2259 W. Cėtihak Rd. Tel. Monroe 0808
< į merr i'Ti ■ ■ ' A ’iTįUi i i i 'ta..fe’.i. .nrj :.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Nenumesklt senų, .sugortiirtų RndrlMnkų. Ji, nccnllma. atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galima pataisyti. kad duotų Janis daug 
metų patarnavimų. JUsų Big Ben, Ltttle Ben ir kiti budelnlkal gall- 
nik pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

TtVA$S? StARlJoNAMS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
Tiesiog ir sutaupV- 

KIT AGENTŲ KOMISĄ-

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JUĘŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materidlb If Darbo.
Mūsų Meno sčdČVrai pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną pątpnkinimą. 

Didysis Ofisas far Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS OffaMs tr Dirbtuvė: 927 N. WB8TEBN AVE. 
PHONE:1 Še£leV61(J8

^NfiMtJRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
ar vaunbiAnt laukuose — visa chicagos ir 

APYLINKES LlfcTCVMA KASDIEN 8U ATYDA KLAUSOSI:

ITAROLTIJ
jBADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

Vlenintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— Vienuolikti mėtau —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 8.-80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

» Phone: GROvehilI 2243

WHFC-I45O kil.

VISAS DARBAS 
IR MATERKILAA 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar tš 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 DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ lr jūs galite išmaišyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVE. TEL: LAFAYETTE 8Š16

WHOLESALE
FURNITURE,

BROKER
Fverylhing ln the Hns ef 

Eurnttore

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Representatlve.

ftHOUieooMft m
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPUBLIC 6001

Gražiausiai Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

lahal

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IR RAIIJŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

kailiniai, kallhikatd papooAeala arba 
kla nufcm Intom •» kainom la 

PATYS PAMaTYKITK UANIT1ENI

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

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

IŠVYKO Į UŽJŪRĮ

bar yra kur tai užjūryje. 
Jis priklauso prie Engineer 
Copr.

Petro P. Barzdos motina 
Mrs. Barbora Barzda gyve
na Chicagoje, 8322 Kerfoot 
avė., Chieago, III, Jo tėvas, 
Steponas Šarada, mirė 1935 
metais, birželio 27 d. Petras 
yra nevedęs.

Iš moterų Sąjungos veiklos
DVASINE PUOTA. SAKALŲ PAGERBTU VES.
BUBNIAMS REIŠKIAMA UŽUOJAUTA.
Bridgeport. — Moterų Są- uojautą ir užprašė Šv. mi- 

jungos 49 kuopa, balandžio šias už J. Bubnio sielą.
6 dieną, turėjo susirinkimą, Moterų Sąjungos vajui 
kuriame gausiai dalyvavo prasidėjus, įsirašė nauja na 
narės. rė Ona Zyzienė.

Šiais metais, gegužės 2
d., Bridgeport bus Chicagos Kada labiausiai 
apskr. moterų są gos kuopų ■ ■ . .
dvasinė puota. Sv. Jurgio kardVIS imUSta

Pvt. Peter P. Barzda%
Peter P. Barzda gimė 1910 

metais, gegužės 4 dieną, 
Chieago, III. Baigė Tilden 
Tech. high school. Dirbo In
ternational Harvester Co. 
(Harvester Press). ‘Buvo 
Printer.

Peter P. Barzda į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1942 
metais, kovo 27 dieną. Da-

KELLY IŠRINKTAS TREČIAM TERMINUI

mu ■=» t

X M. Janušauskienė, ži
noma Brighton Park biznier 
ka, jau grįžo iš Kaliforni
jos, kur praleido keletą sa
vaičių pas savo sūnų Juozą, 
tarnaujantį kariuomenėj. Ke 
lionę turėjus labai gerą.

X Sofija Aleliūnaitė, 3334 
S. Lowe Avė., būdama tikra 
patriotė, paliko savo gana 
gerą darbą ir įstojo į ligoni
nę mokytis slaugės profe
sijos. Jos brolis Povilas jau 
trečias metas, kaip tarnau
ja kariuomenėj ir šiuo me
tu randasi kur nors Afri
koj.

X Šiuo metu eina Liet. 
Vyčių organizacijos naujų 
narių vajus. Vajuje Chiea
go labiausiai pasilikus. Kai 
kuriose vietose L. V. kuo
pos vos gyvuoja. Silpnos ir 
kitos mūs jaunimo draugi
jos: Sodalieija, Šv.. Vardo.

X J- ir M. Sudeikiams, ži
nomiems visuomenės veikė
jams, gegužės 22 d., šv. Kry 
žiaus parapijos salėj ruošia
ma išleistuvių ir 35 metų 
vedybinio gyvenimo paminė
jimo puota. Balandžio 8 d. 
Sudeikiai paliko Town of 
Lake ir persikėlė gyventi lr 
darbuotis Labdarių Sąjun
gos ūkyje.

X Balzekas Motor Sales, 
4030 Archer Avė., stambi 
lietuvių automobilių parda
vimo įstaiga, žada paauko
ti* Labdarių Sąjungai auto
mobilių, kuris labai reika
lingas ūkyje. Lietuviai pra
šomi remti tas lietuvių įstai
gas, kurios remia visuome
niškus darbus.

X Antanas ir Kotrina Ma- 
neikiai, šiomis dienomis kun. 
A. Linkui Labd. Sąjungos 
centro iždininkui, įteikė vi
są $1,000 senelių prieglau
dos įrengimui baigti. Jie jau 
anksčiau yra aukoję Labd. 
Sąjungai apie $1,300. Ir dar 
žada aukoti. Jie taip pat ža
da apsigyventi Labd. Sąjun
gos ūkyje ir darbuotis. Labd. 
Sąjunga šiuos stambius rė
mėjus gavo pasidarbavimu 
Town of Lake veikėjų Su
deikių.

X Ateitininkų draugovė 
nutarė atspausdinti progra
mą su paaiškinimais anglų 
kalboje apie visus Lietuvių 
tautinius šokius, jų istoriją 
ir charakterį. Programa bus 
iliustruota charakteringais 
tautinių šokių ir liaudies 
kostiumų paveikslais. Prog
rama manoma plačiai pas
kleisti Chieagoj per vakarą 
gegužės 1 d., šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, vėliau Cleve
land, O., New York ir Phl- 
ladelphia, Pa., kur draugo
vė pildys programą ir daly
vaus National Folk Festival 
gegužės 5-8 dienomis. Kurie 
biznierių nori pasigarsinti 
toj programoj, lai patelefo
nuoja NEVada 1693 (A. Ski
riu!). Gautas iš programos 
pelnas skiriamas padengi
mui dalies * kelionės išlaidų 
į National Folk Festivalą.

bažyčioje 9 valandą bus mi
šios, po mišių bus bendri 
pusryčiai, parapijos salėje. 
Šioje puotoje rengiasi gau 
šiai dalyvauti Moterų Sąjun
gos 49 kuopos narės ir lau
kia viešnių ir svečių iš kitų 
kolonijų.

Šiemet Ignui Sakalui su-

Susidūrė traukinys 
su troku

Prie 194tos gatvės
Crawford avė., Midlothian, e^Jia 25 metai, kaip jis dirba 
pereitą trečiadienį, Rock Is-j “Draugo” redakcijoje ir S.
land linijos traukinio garve- Sakalienei sukanka 23 metų

ir

Vienas kareivis iš Flori
dos atvyko į Camp Tyson, 
Tenn. Jis kareivinėse ėmė at 
pakuoti savo bagažą. Staiga 
kareivis iš bagažo ištraukė 
moterišką margaspalvę apa
tinę suknelę. Jis nuraudo 
kaip žarija.

O buvo taip. Kareivis vy
ko į kareivinę ir pakelyje sa

"Draugas" Acme photo 

Mayoras Edward J, Kelly (paženklintas) buvo apsup-

žys susidūrė su troku. 
tyni keleiviai ir troko 
ruotojas sužeisti.

Sep-
vai-

Paskirta byla

kaip sėkmingai drabuojasi 
Moterų Sąjungoje. Sakalų 
pagerbtuvės įvyks balandžio 
18 dieną, Darijaus-Gireno 
salėje. Moterų sąjungos 49 
kuopos narės sutiko bankie
te dalyvauti ir įteikti dova
ną.

vo bagažą sukeitė^ su baga- draugų ir politinių darbininkų po to, kai jis buvo aš
ių, kuris priklausė WAAC. I rįnktas Chicagos mayoru trečiam terminui. Buvo karšti 

f rinkimai.

Keleiviniu aatomobiliu 
leidimai

Chicagos miesto kolekto
rius Louis Rixmann, pereitą
trečiadienį, pare'škė, jog laikė troko vairuotoją, per-

Plėšikai pagrobė 100 dėžių brandės
Du ginkluoti plėšikai su- Waveland avė.

! Plėšikai troko vairuotoją

-A'

Trokas palietė vaiką
Pereitą trečiadienį Canal

port avė. brfvo troko palies- 
Chicagoje, gegužės 10 die- tas 4 metų vaikas, kuris žai

ną, paskirta German-Ameri- dė šaligatvyje. Vaikas mirė 
can Bund devyniems na- ligoninėje. Nelaimė įvyko, 
riams byla. Bylą spręs fedel kai tėvas nuėjo pasiimti į na 
radinis teismas. mą darbinių rūbų.

Moterų Sąjungos narėms 
A. Bubnienė ir Stočkienei ne 
tekus mylimo vyro ir tėve- 

i lio, narės reiškia

nuo sausio 1 dienos iki kovo 
31 dienos parduota 270 543 
keleiviniams automibiliams 

- leidimai. 1942 metais buvo 
gilią už- parduota 547,777 leidimai.

eitą trečiadienį po pietų, įmetė užpakalin, jį surišo ir 
prie Desplaines st. ir Roose- nuvažiavo. Plėšikai 100 dė- 
velt rd. Troke buvo 100 dė- žiu brande? išėmė ir padėjo 
žiu “brendės”. Troką vJira- į garažą. Kada plėšikai
ravo Louis Brenner, 5741
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JUS GALITE PASITIKĖTI
CHESTERFIELD’S

Tinkama Kombinacija 
pasaulio geriausių cigareto tabakų duoti

jums Lengvesnį, Geresnį Skonį
Daugiau ir daugiau rūkytojų pasirenka Chesterfield 

todėl, kad žino jie visada gali pasitikėti šiam Lengves
niam, Geresnio-Skonio cigaretui, kuris duoda jiems 
daugiau rūkymo malonumo.

Todėl, kad jis pagamintas iš tinkamos kombinacijos 
pasaulio geriausių cigareto tabakų. Chesterfield yra ži
nomas visam pasauly kaipo cigaretas, kuris Patenkina.

negalite pirkti geresnio cigareto.
CIGARETAS, KURIS DUODA

RŪKYTOJAMS KO JIE NORI

n

brandę iškrovė į garažą, ta
da jie pavažinėjo kokią 15 
minučių su troku ir troką 
su surištu vairuotoju paliko 
prie 21 ir Dearborn str. 
Troko vairuotojas plėšikų 

nelaisvėje išbuvo keturis 
valandas.

Plėšikai iš troko pasiėmė 
ne tik “brandę”, bet ir tepa
lą.

100,000 veteranu vėl 
karo tarnyboje

H. H. Lark, national vice 
commander of the American 
Legion, pereitą trečiadienį, 

į Cook kauntės tarybos susi
rinkime, pareiškė, jog dau
giau kaip 100,000 veteranų 
pirmojo pasaulinio karo da
bar yra šio karo tarnyboje.

Nėjo arti -
nubaustas $25

Macon, Ga. Bibb kauntės 
farmeris buvo nubaustas 
dvidešimt penkiais doleriais 
arba 50 dienų kalėjiman. 
Farmeris buvo nubaustas to 
kia bausme todėl, kad jis 
pasigėrė ir nėjo arti lauko.

Teisyne pareikšta, jog pa
sišalinti farmoje nuo darbo, 
tas pats ką ir pašalinti iš 
karo fabriko.

Žemės drebėjimas
Santiago, Chile. — 

landžio 6 dieną Chilėje įvy
ko žemės drebėjimas. 18 
žmonių žuvo ir 80 buvo su
žeista.

Ba-

įsigalioja
Sekmadienį įsigali C seri

jos raudonos stampos.

Pinacu žemė
Manoma, kad Indijoje ap- 

sėjama pinacais 6,381,000 
akeris žemės.
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