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...“and that government of

the people, by the people, for 

the people, shall not perish 

from the earth.”

—Abraham Lincoln
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ASIS NEŠDINASI IR IŠ MAHARES UOSTO
^ Amerikiečių divizijos veržiasi 
j Mezzouna; ašis iš ten bėga

Smarkūs vėjai ir lietus sulaiko
> sąjungininkų karo veiksmus .

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- Vienur ir kitur ašis netu- 
rikoj, bal. 9. — Britų ir ame- ri pakankamai jėgų pasiprie 
rikiečių divizijų spaudžiama sinti sąjungininkams, kurių 
ašis centralinėj Tunisijoj šarvuotosios priešakinės sar 
nešdinasi iš Mahares uosto, gybos sėkmingai veržiasi, 
Atsimeta pajūriu j Sfax uo- nugalėdamos kad ir didžiau- 
stą, apie 50 mailių toliau sias kliūtis, 
šiaurių link. , Amerikiečių viena grupė

Be to, ašies jėgos aplei paėmė Djebel Mazaila, auk- 
džia Mezzouna, geležinkelio štumas kalnų vainike, šiau- 
miestelį, į kurį amerikiečių rių link nuo Maknassy.

ONE WAY TO BRAND HIM

divizijų viena grupė veržiasi.

AUSTRALAI ATAKUOJA 
> JAPONŲ BARŽAS

SĄUNG. ŠTABAS Austra
lijoje, bal. 9. — Tarp Aus
tralijos ir olandų N. Gvine 
jos vakar australų lakūnai 
išblaškė ir sudaužė daugiau 
kaip 20 japonų baržų su ka- 
ro reikmenimis, paskelbta 

^vėliausiu komunikatu.
Tų pat laiką amerikiečiai 

lakūnai bombonešiais Libe- 
rators atakavo japonų ba- 

- zes New Ireland, New Bri
tain ir New Guinea (Naujo- 
jj Gvinėja).

Patruliniai laivai lydėjo 
japonų baržas, kurios su 

glaustai plaukė. Lakūnai į 
tą grupę smogė bombomis.

Netoli Aroe salų, už 500 
mailių šiaurių link nuo Dar- 
win, Australijos, vienas vi
dutinio didumo sąjunginin
kų bombonešis išblaškė 7 ja 
ponų pakrančių laivus.

Komunikatu skelbiama, 
kai. britų 8-oji armija paė
mė nelaisvėn apie 9,500 
ašies kareivių kai sukėlė ties 
Wadi EI Akarit atakas pra
eitą antradienį rytą.

Amerikiečių grupei teko 
1,300 nelaisvių EI Guetar 
bare.

Vyriausiojo vado gen. Ei- 
senhower pavaduotojas bri
tų gen. Alexander giliai 
įvertina amerikiečių divizijų 
narsą ir orientavimąsi kovų 
laukuose.

Pranešta, kad kai kur są 
jungininkams vystyti plates
nius karo veiksmus prieš ašį 
kliudo dideli vėjai ir lietus.

Taip pat paskelbta, kad 
šiaurinėj Tunisijoj ašies 
bombonešiai per klaidą susi
metė atakuoti savuosius su
koncentruotus tankus. Ma
tyt, daug tankų suskaldyta 
iki pamatyta skaudi ašies 
klaida.

U. S. Treasury Dept. :cn.

Švedai konfiskavo siunčiamus
Švedijos ir Norvegijos žemėlapius

STOKHOLMAS, bal. 9. —. lapius susekė- Sai šiauri 

Švedijos užsienio reikalų niam pasieny iš vienų vago- 
ministerija paskelbė, kad nų į kitus, būva perkeliamos 
Švedijos ir Norvegijos že-1 siunčiamos per Švediją 

mėlapiai, vežami iš Suomijos Vokietiją prekėse 
prekiniam vagone rasti ir Švedijos vyriausybė nepa- 
konfiskuoti. Anot ministeri- sitenkina žemėlapių konfis 
jos, žemėlapiai padaryti su kavimu. Ji iškelia tyrinėji- 
visomis smulkmenomis. Nu- mus susekti, kas siuntė šiuos 
rodyti ne tik geležinkeliai, žemėlapius, švedams yra di- 
bet dar telefonų ir kitų su- džiai svarbu, nes ir Švedijos

LIEPTA "UŽSALDYTI" 
KAINAS, ATLYGINIMUS

WASHINGTON, bal. 9. — 
Prez. Rooseveltas pasirašėI
ekzekutyvį įsakymą visam 
krašte užšaldyti įvairiausių 
gaminių, reikmenų ir maisto 
kainas, taip pat atlyginimus 
darbininkams.

Tuo būdu siekiama sulai-, 
kyti, pragyvenimo brangėji
mą ir gręsiančią dolerio in
fliaciją. Kad apsidrausti nuo 
infliacijos, prezidentas siūlo 
didinti federalinius taksus. 
Taksų klausimą kongresas 
turi spręsti. _

Vyriausybės agentijos im
sis dar plačiau kontroliuoti 
kainas ir darbininkams mo
kamus atlyginimus.

Ekzekutyviu nuospren
džiu pažymima, kad karo 
darbo boardas tolesniai ne
turi pripažinti darbininkų 
grupių reikalaujamų dides
nių atlyginimų. Tik retuose 
atsitikimuose gali pripažin
ti didesnius, jei kur reikia 
nustatyti lygį su gyvenimo 
pabrangimu

Ml

sisiekimų linijos.
Muitinės pareigūnai žemė-

žemėlapiai
siunčiami.

naciams buvo

AJaponai rengias 
naujon akcijon 
Kinijos frontuose

CHUNGKING,

Daugybė darbo 
dienų prarasta

LONDONAS, bal. 9. —
Britų darbo ministras

kad

Planuoja įmesti bom
bas į Vesuvijaus žiotis

RUSAI ATMUŠA 
VOKIEČIŲ ATAKAS

Nacių teroras Norvegijoj ir Belgijoj; 
tūkstančiai patrijofų suimama
LONDONAS (ONA). — Iš je praneša, kad ten kas mė- 

okupuotų Norvegijos ir Bei- nesį suimama nuo 2,000 iki 
gijos čia gauta žinių, kad 3,000 belgų patrijotų; 6,000 
naciai tuose kraštuose gau- belgų yra kalėjimuose. Kas 
do patrijotus, juos įkalina, mėnesį 3,000 belgų išveža- 
deportuoja Vokietijon į pri- ma Vokietijon. Kas mėnesis 
valomus darbu3, o daugelį apie 100 belgų patrijotų nu
da r ir nužudo. Vienur ir ki- žudoma. Nužudytųjų namiš- 
tur tas teroras vis labiau kiai tik tada patiria apie 
plinta. areštuotųjų likimą, kai

Du šimtai norvegų iš kon- jiems į namus naciai prisiun- 
centracijos stovyklos Grini čia krauju suteptus drabu-
išsiųsti Vokietijon kaipo dar žius.
bininkai. Tai ketvirtasis tos Paskutiniais laikais viena 
rūšies transportas paskuti- vokiečių statybos organiza- 
nėmis savaitėmis. Oslo mies cija ėmėsi Belgijoje rekrū
te peršautas advokatas tuoti 14 m. amž. berniukus. 
Christian Gloersen, kai jis Sako, jie būsią pasiųsti Vo- 
bandė išsiveržti iš gestapo kietijon ketveriems metams 
agentų automobilio. \ ^studijuoti muziką. Koks gu

ls slaptų šaltinių Belgijo- drus prasimanymas.

Britanijoje dalis italų karo 
nelaisvių be sargybos vyksta dirbti

La Guardia neturima 
vietos armijoje

WASHINGTO£T, bal. 9.^-
Buvo kilę gandų, kad vyriau 
sybė bando rasti vietą armi 
joje New Yorko miesto ma
yorui La Guardia, pripaži
nus jam generolo rangą. Net 
kongrese imta dėl to vyriau
sybė kritikuoti.

' I
Karo sekretorius Stimson

dabar išaiškino, kad taip nė
ra. Anot' sekretoriaus, karo

SĄJUNG. ŠTABAS š. Af-! MASKVA, bal. 9. - So- departamentas kad ir norė- 
rikoj, bal. 9 .— Amerikiečiai! vadovybė skelbia, kad _tai Padaryti, tai vargiai
lakūnai, kurie atakavo Nea- Rusijos fronte šiandie neį- .5^^ 3am»

polį, Italijoje, pageidauja, pa vykę svarbesnių kovų, išė- a ua ’ a 1 m mą vie" 

leisti keletą didelių

LONDONAS, bal. 9. — 
Karo ofisui leidžiant, į že
mės ūkių darbus italai karo 
nelaisviai be jokios sargy
bos iš stovyklų dviračiais 
kas rytas važiuoja ir vaka
rais atgal parvažiuoja, šiam

Emest Bevin praneša, kad --- ------’ mus Donec PauPi UrP Cu-
čiemet per du pirmuosius1 b°m^ ! Vesuvum uguiakal-. gujev ’ir Izium, kur vokie- 

Kinija, mėnesius Britanijos pramo- m0 ž,otls ir "“***• k“ gViiai buvo at’kuoti

tą. i

lėtų įvykti.hal. 9. — Kinų vyriausybės nėse dėl darbininkų savitar- 
aukštasis pareigūnas tvirti- pio nesutikimų ir ginčų 78,- 
na. kad japonai Kinijoje kei- 000 darbo dienų pralošta, 
čia savo strategiją. Mažės- Ministras sakė, kad jam nam norėtųsi gauti leidimą 

Ą niųjų punktų garnizonavimą pripažinta teisė darbo dienų- ugniakalnį bombarduoti, 
paveda savo kontroliuoja- eikvojimo kaltininkus trauk
inai kinų Nankino vyriausy- ti atsakomybėn. Bet jis ma- 
bei. Japonai kariuomenę su- no, kad toks užsimojimas
traukia į karo frontus ir ren vargiai gali būti efektingas? varžosi vykti į Afriką, 
giasi naujai akcijai, . ______ „

Sužinota, kad lakūnai var
žosi už pirmenybę. Kiekvie-

Britą lakūnai
rusų pozicijas. Bet apie 200 f afalravA |X||hr 
vokiečių nukauta ir kiti at- a,aĄaTU *UI11 
mušta. | LONDONAS, bal. 9

Kitose fronto dalyse per- paskelbė,
' eit, par, apie 300 vokiečių! kad bnt'1 lakunai praeltą

WASHINGTON. — Patir
ta, kad dvi senatorių grupės

Anot to paties pareigūno, KARO FRONTUOSE
japonų kariuomenės skaičius 
Kinijoje nedidinamas. Turi 
apie 32 divizijas, kaip ir se- 

? niau. ♦ 1ĮT

2 ašies submarinai 
Atlante nuskandinta

TUNISIJA —
Sąjungininkų armijos visu frontu atakuoja ašies jė

gas. Vokiečiai su italais pajūriu nešdinasi šiaurių link. 
Bet ir tenai jie susilauks karštos pirties.

VAKARŲ EUROPA
Britų lakūnai bombonešiais atakavo nacių karo pra

monės centrus Ruhro slėny. /

PACIFIKAS —
U. S. ir australai lakūnai daužo japonų laivus ir bazes.

LONDONAS, bal. 9. —- 
Admiralitetas paskelbė, kad 
2 ašies submarinai nuskan
dinti. atakuojant sąjunginin KINIJA — •
kų konvojų Atlante. Britai Chungkinge pareiškiama, kad japonai rengias kažko- 

T prarado vieną naikintuvą. kion naujon akcijon prieš kinus.

nukauta.

Planuojama po karo 
vartoti helikopterius

BOSTON, Mass., bal. 9. 
— Samuel J. Solomon, North 
eaat Airlines prezidentas, iš
kelia planus, kad po karo 
įvesti platų heliktopterių 
(autogiro lėktuvų rūšis) var 
toj imą- vežioti paštą ir ke
leivius.

Helikopteriai yra tuo pa
rankūs, kad jais galima nuo 
didelių namų stogų pakilti 
oran ir ant stogų nusileisti. 
Jiems nereikalingas įsibėgi 
mas pakilti oran.

naktį atakavo nacių karo 
pramonės centrus Ruhro slė 
ny. 21 britų bombonešis ne
grįžo.

CHUNGKING. — Central 
(kinų) žinių agentūra parei 
škia, kad 16 milijonų kinų 
gresia badas Honan provin 
cijoje.

f

Naciai saugoja
pasienius, kad žydai
nebėgtu svetur'

✓
KAŽKUR EUROPOJE 

(ONA). — Naciai griebiasi 
visų priemonių saugoti Vo
kietijos pasienius, kad iš na
cių priespaudos į užsienius 
nebėgtų žydai.

Gestapo išsiuntinėjo vi
sur agentus surasti tuos, ku 
rie kokiu nors būdu gelbsti 
žydams pasprukti ir kurie 
žydams parūpina priegaludą 
ir juoš šelpia.

Nesenai Aacher.e (Aix-la- 
Chapelle), Belgijoje, nežino
mas skaičius nežydų, dau
giausia moterų, patraukta 
nacių teisman ir nuteista il
giems terminams kalėti už 
tai, kad jie Belgijoje gelbė
jo žydams, pabėgusiems iš 
Vokietijos.

Nelaimė pabėgusiems iš 
Vokietijos žydams, kurie kur 
nors okupuotuose kraštuose 
susekami.

Gestapo agentai pareiš
kia, kad iš Vokietijos pabė
gę į užsienius nacių priešai, 
ypač žydai, vykdą “krimina 
lišką” propagandą prieš na
cius ir vokiečių tautą.

WASHINGTON. — Lai 
vynas skelbia, kad U, S. la
kūnai atakavo japonų bazę 
Kahili, Solomons salose.

laisvam dviračiais važinėji- 
lui parinkti tik ištikimieji 
nelaisviai. Kiti be sargybos 
niekur neišleidžiami.

Stovyklų autoritetai pa
reiškia, kad nelaisvius su 
sargyba vežioti į darbus 
sunkvežimiais yra brangus 
daiktas. Reikia daug gazo
lino ir eikvojasi guma. Sar
gybas turi sudaryti karei
viai, o šie yra reikalingi 
krašto apsaugai ir karo fron 
tams. ,

Ir iki šioliai, kaip praneš
ta, viskas sklandžiai vyks
ta. Nelaisviai neturi pasiry
žimo palaužti jais pasitikė
jimą.

a

Britanijoj tik darbai 
užšaldyti'rr •rr

LONDONAS, bal. 9. — 
Britanijoje apie 8 milijonai 
darbininkų karo pramonėse 
“užšaldyti” prie savo dar
bų, bet atlyginimas tuo ke
liu neliečiamas ir vyriausy
bė į tuos dalykus nesikiša. 
Amatininkų organizacijos 
pačios darbininkus “užšal- 
do” prie įvairiausių darbų.

LONDONAS. — Admirali 
tetas praneša, kad kovo mė
nesį 10 vokiečių laivų nus
kandinta Europos pakrantė
se.

Ieškote Darbo?
Jei Ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas
sified Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!



•4
1 «

DIENRAfiTIS DRAUGAIS šeštadienis, hal. 10 d., 1943

VTISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Labdarybės vajus 
jau yra pradėtas. Visi pra
šomi prisidėti savo auka. 
Mokyklos vaikučiai po na
mus išnešiojo kiekvienam 
korteles. Jas sugrąžinkite 
ryt dieną su auka klebonui. 
Arba tai galite padaryti dar 
ir balandžio 18 d. Jei kiek
vienas duos, kiek išgalės, tu
rėtumėm s;ikelti su virš $300. 
Lai nei vienas neatsisako 
nuo šio gailestingumo dar
bo. Turime tik dvi savaites 
tai sumai dėl labdarybės su
kelti.
Garbingas svečias
Tėvų Marijonų provincijolas 
kun. dr. Kaz. Rėklaitis, MIC.,
kuris keletą savaičių pasil

po trumpos ligos mirė O- Sgjo p0 ijgOS jau vaį yra 
na Baliutavičienė, turėjusi SUgrįjęS j Chicagą. Mat, Ke- 
64 metus, balandžio 5 d. Šv. nosha miestas yra švarus, 
Jurgio kapinėse palaidota jr ramus. Tad gerb.
balandžio 10 d Laidotuvėms gve^įaa geraį įr ramiai nuo

Kenoshos Kronika
Susirinkimai
ryt dieną po sumos įvyks 
Sv. Petro ir Šv. Onos dr-jų.
Mirtis
gana smarkiai mūsų para
piją palietė. Kovo 21 d. mirė 
Zigmontas Ratelis. Buvo 70 
metų amžiaus. Palaidotas šv. 
J.urgio kapinėse kovo 26 d. 
Laidotuvėms patarnavo Mis- 
chleris.

Julijona Bubilienė, kuri 
turėjo 61 metus, mirė po il
gos ligos balandžio 1 d. Pa
laidota Šv. Jurgio kapinėse 
balandžio 5 d.

patarnavo Miscbler.

Vėliavų šventinimas
įvyks rytą dieną popiet Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. 
Pamaldos prasidės 2:30 vai. 
popiet. Tam tikslui bus pri
taikintas pamokslas ir pa
maldos už visus kareivius, 
kaip gyvus taip ir mirusius. 
Tad visi pažįstamieji ir draif 
gai kviečiami dalyvauti šio
se apeigose Ht atiduoti gar
bę mūsų kareiviams.

visų darbų ir rūpesčių pa
silsėjo. Gėrėjosi, kaip gra
žiai Kenosha katalikai savo 
įstaigas užlaiko ir dar skly
pą žemės nusipirko. Lauk
sime gerb. Provincijolo ir 
dažniau pas mumis atsilan
kant pakvėpuoti tyru ofu.

i
& ik '• 5parėipijcs choro 'į Vyk s -(gegu

žės 9 d. Stropiai jau prie jo 
ruošiamos. -Bus galima ti
kietus nusipirkti. Iš anksto

Koncertą*

NEPAMIRŠKITE!!
Rytoj, Balandžio (April) II, 1943

Iš tyro šaltinio tiktai te
ka tyras vanduo.

i »/ y

5a ag

DR. VAITUSH, OPT.
LIETT’TIS

Paaukok, per A. R. Kry»
kių, karo 
kraują.

reikalams sarti

★ ĮVYKSTA *

SOPHIE BARČUS

Vakaruškų Vakaras
SAKALŲ SVETAINĖJE 
2345 So. Kedzie Ave., 

Chicago, III.

Pradžia: 6 vai. vak. Įžanga 90c. Taksų 9c. Viso 99c

Turėjom garbinę? 
svečių

Sheboygan, Wis. — Pra
eitą savaitę, lydimas Keno
sha lietuvių klebono, kun. 
Skrodenio, pas mūsų klebo
ną buvo atsilakęs įžymus 
svečias — kun. dr. K, Rėk
laitis, Tėvų Marijonų pro
vincijolas. Klebonas svečiuk 
nuvežė į Manitowoc, Wis., 
kur matė statant visą eilę 
didžiulių povandeninių Laivų

**, A

Kam Kentėti
nesmagumus

UŽKIETĖJIMO
KaT jums prikimba veiksminis už

kietėjimas Ir Jūs jaučiatės nuvar- 
j ginti, nervuoti Ir blogoje nuotalko- 
' je ir nuo ty reiškinių kenčiate — 

I' galvos skaudėjimą. jaučiate nemalo
nų kvapų, vidurių suirimų, nevirš
kinimų, nerntgų, neturėjimų apetito
lr Jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gasų lr Išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’s daug tnetų išmėginto Goiw>ao.

Mano 2S metų praktikavimas 
justi garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimų, kurii 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karėti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias kjaidss. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives skys atitaisomos. 
▼ALANDOS: nuo lt ryto iki t M 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dėlioj psgal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atititoo 
mes be akinių.

4712 South Ashland Av.

Jaunuoliai, kurie neorumami 
karo aviacijos skyr*" $ priežas-

DR. G. SERNER
LIETUV1S AKIŲ GYDYTO'5S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso > 

Ofisas lr Aidule Dirbtu t ė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

4F

Verbų sekmadienį 
pamaldos iš ryto bus kiek 
pakeistos. Pirmos šv. Mišios 
bus kaip paprastai 8 vai., 
suma ir verbų šventinimas 
ir dalinimas prasidės 9:30 
vai.; trečios šv. Mišios bus
11:30 vai. » ų ' corpore” priėmė šv. Komu-

50c; o prie durų bus 60c. To- .
liau apie Ui bua daugiau. I1®“* *“*««■«

___ _________ su dvasine pagalba 1924 m.,
šį kartą pamatė, kiek daug 
pažangos lietuvių parapija 
yra padariusi bėgiu 19 metų.

Šv. Petro parapijos 
sodalietės

Praeitą sekmadienį “in

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

• ir"! 
,91 1s

—T,v,tj |
a £

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, efek- 
trikinių dulkių valytuvų, gari
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. Čionai taipgi 
randasi Optical departmentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra prieinamos; niekur kitur 
geriau negausite.

Mūsų krautuvė atdara ir ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utarnikais, ketvergais ir suba- 
tf>mis iki 10 yal. vakare, fti di
delė krautavė randasi nuosava
me name — viekas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted SL
Tel. CALUMET 7237

kyntfla, Grynai Lietu vlftkt Ka.ltn
Programai:

\vcFI... įooo k , nedėlios Vak. # v. 
WHFC.. 1460 k., ketvergais 7 v. v.

čių kariuomenėj. Velionė pa
ėjo iš Marijampolės parapi
jos. Nuliūdusius paliko pen
kis sūnus vieną dukterį — 
Onutę, dvi marčias ir du a 
nūkus. Iškilmingai palaido 
ta lietuvių kapinėse sale sa
vo vyro Petro, kuris ilsisi 
ramybėj ■ nuo 1939 metų. .

Mūsų bažnyčioj 40 valan
dų atlaidai įvyks gegužės 28, 
29, 30 dd. Atlaidams vado-
vaut pakviestas kun. Ant. 

ari submariuų. Tėvas Ra j Šaudys, MIC. Velykoms gi

Daugiau negu liuosuotojas, jis taip- y „naivu nprpppiin.i,   fpnlntgi yra vidurių stiprintojas, sudary- . ues Spaivų neregejimo — LC010I 
ta« iš įs pačios Gamtos gyduolių blindness), kreipkitės prie manęs 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozu . Anaiimu i&rvdvtl
duoda nerangiom žarnom veikti ir Al*‘uuu rngyuyu. 
pagelbsti Joms švelniai ir sklandžiai t 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gasus, 
ir sutelkia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
tokit kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą malo 
nios p p. g e 1 bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pat laiku paleng
vinti jūsų skilvf, 
įsigykite Gonsno 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinke, siųskite prašymą dėl mūsų 
"susipažintmid'1 pasiūlymo Gamom 
ir gausite —

DYKAI 600 vert**
Bandymui Bonkutės

DR. PETER’S OI,ĖJO I.INIMENT— 
antiseptikas—kuris sutelkia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uralgiškų skausmų, muskulinlo nu- 
garskausmo. sustingusių Ir skaudžių 
muskulų, patempimų lr nykstelėji-

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus. , .

CHARLES P. KAL f
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

LIETUVIAI DAKTARAI

Su dvasine pagalba atvyks- mu-
_ .. - . ............. DR. PETER’S M.M3OLO—alkaltnas

—palengvina nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rūkštles nevirškinimas Ir rėmuo.

ta tėvas Justinas Mikaitis, 
pranciškonai iš Burlington,
Wis. T. P.n;

"rr-

Rusijoje ristas
Lietuvos ^laikraščiai rašo,

Šįmet mūsų jaunamečių 
C. Y. O. tymas vėl Laimėjo 

niją ir po šv. Mišių, turėjo j sheboygano distrikto bas- fkad 40 kini.' į vakarus nuo 
pusryčius ir susirinkimą. ketball čempijonatą. Tai ant-I Naugarduko užtiktas Žąsie- j 

rą metą iš eilės. Už atsižy-!čių kaimas, kuriame gyvena' 
mėjimą vėl gavo iŠ miesto1 lietuviai. Kaimas tun apie 

tūkstantį gyventojų, kurią 
tik dvi-trys šeimos kitokios 
tautybės. Visi kiti kalba lie-

Gegužės 23 dieną išrinkta 
Į “May Coronation

Gegužės 9 d., Motinų Die- atletikos departamento pui- 
noj soda’t tės eis prie šv. kią tarirę. Garbė bernai- 
Komunijos sr. motinomis per čiams, kurie taip gabiai ir 
pirmas šv. Mišias. į energingai žaidė. Bet sykiu

Visos' narės prašomos ryt1 didelės padėkos žodis pri-
dalyvauti pamaldose popiet, 
kada bus pašventinta “Serv
ice Flag” ir ‘’Honor Roll”.

Kitą mėnesį pusryčius pa
gamins Stella Stulgaitis ir 
Jean Butkus.

Balandžio 27 d. — “Sočiai 
vakaras“ narėms. Komisiją 
sudaro: Ann Mastauskas. 
Ann Cizik, Bernice Cepukie- 
nas, Ann Mockus ir Stella 
Vaitkus. Sodalietė

k lauš o ir Petrui Nariui, ku-jbai seniai, 
ris juos taip sumaniai ir rū
pestingai mokino.

Pabaigoj kovo mėnesio 
mirė viena senesniųjų para- 
prjonkų — Ona Gelbutienė, 
motina trijų sūnų tarnaujan-

tuviškai. Kada jie čia įsikū
rė. nežinoma, matyt, jau la-

Platink, įrinmiansią dien
raštį “Draugas”.

Pirk karo bonus ir stam-

TRU-VISION OPTICAL CO.
DB. M. W£IN4, O.D.
DB. A WEINE1 OJkCleveland, O — Petras P.

Chernius įšventintas į kuni 
! gus kovo 20 d., Šv. Jono ka 
Jtedroje, Pirmosios iškilmin 
j gos šv. Mišios atlaikytos šv.
| Jurgio bažnyčioje kovo 21 
dieną. Po visam parapijom 
salėje buvo pietūs. X

.♦ąsgsj

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVDfUl • * ’ ».

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABABTTO1MB

JOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAl
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHKR AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: etrmiid., Penktad. Nuo 10 ryto tkl 6 vak.

Aauaik ir KetvIriadlculalH Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
AcštaiUentats Ir Sekmadieniais Pacai Sutartį

AKIS

MORGIČIŲ I

T A PK ITT H N A NSINI AI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mOsų įstaigoje. Jūsų indiliai rūpestingai globo
jami ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Saviags and Loan la- 
■uraace Corporatlen. Mokam* 3%. Jūsų pinigai greitai liiaolta- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 2YMIAUSVA IAETTTVTŲ FINANSUT* (STAIGA

_ —46 Matei teūmtage PMaraavtem t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL CALUMET 4118 Jo* M. Mozeris, Sec’y. 8286 SO. HALSTED ST.

a. >
, - IIBIfMl EAANINGS

SIŲSKIT šį “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

i KAponą—Dabar
() {dėtas >1.00. Atsiųskite man 
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—80c vertės—bandvmul bon- 
kutes OLEJO ir MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office tri. YARda 4787 
Namų tri. PROipect 1290

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

(446 So. 49th Court, Cicero9 9
Antradieniais, Ketvirtadieniai 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir fteštadieniais

Valandoa: 8 — 8 pepiet,

Tri. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Vardas
Adresas
Pašto Ofisas ............... ...........
118. FETKK FA II RAKY « SONS CO.

Dept. 671-2A 
IMU UTusliiairtui Blvd. Chicago, III.
2M Htanlry Ht., iVinnlpeg, Man., Caa.

TeL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Ofiso Tel. VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL'
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ b 

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

TeL MIDsvay 2880 Chicago, DI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vat popiet ir nao 7 du 8:o'l vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Meilė, kaiD ugnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik
mės, nustoja ir ji egadstavv- 
sL

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutarti.

IV <11 K STIJUIO
K. '.V. st 35 “■ S'.-yet

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiao Tat: CENtral 1KM
Valandos: 8 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais Ir Ketvirtadieniais 

iki 0 vfcl. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Rea. Tei. LAPayette 0004 

Jeigu Neatriliepama — 
gaukite KEDrie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 iki 9 vak.; 
PaokL, Šeėtad. 8:30 iki 9:30 vak.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVtJE

3241 So. Halsted St.
M

X TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
WT DTENR. “DRAUOTI”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAJ

Namų Tel.: 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1POT*Sauvolitl kv

aktų visam gr 
kita ria. lala*

odarnimia
rantomi.
Uagaamlauotl 
matoda.

gali autai'
U METAI PATYRIMO

kurta ravėjimo 
ilktL

mokalaa

aklq

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

O FTOMB71 RIMTAI 
1801 So. Anhl&nd Avenne

k< BMj'aMS. CMama
OFBO VALAAOOfli 

Kaadlaa a. sa. Iki >. m. 
Trina S. Ir kilta d. k:io a. m. 

Ud T:k* » Į

OfiM tri. YIRgima 0036 
Residencijos teL: BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tri. YARda 592L
Raa.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8.30
756 VVest 35th Street

Tri. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place - 
Tel. REPubiic 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausia da
lyku yra: pripildyti žalį ge
rais taikraMiais. (Kardino
las Laobre).

Tri. OANal 0257
Raa. tel.: PROipect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reridandja: 6600 So. Artaaian Ave.

VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p.
6 Iki 0 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGI'



Šeštadienis, bal. 10 &., 1943 \ DEENRAflTIS DRAUOTS

Automobilis sudužo, 
vairuotojas įšoko į upę
West Springfield, Mass.— 

Du automobiliai susidūrė 
ant North End tilto. Vienas 
automobilio vairuotojas išli
po iš savo Anašinos, tyliai pa 
davė savo raktus kitam vai
ruotojui, įšoko į Connecti- 
cut upę ir paskendo. Tai 
įvyko balandžio 6 dieną.

Richard Carleo, iš Spring
field, policijai pareiškė, jog 
auka nekalbėjo.

Policija atpažino savižudį. 
Tai buvo Albert B. Nasceim- 
beni, 39 metų amžiaus, iš 
West Springfield, karo dar 
bininkas. Jo žmona, Dora, 
pasakė, jog vyras grįžo į 
darbą balandžio 5, dieną, po 
pasagydymo iš ligoninės, kur 
jis buvo nuvežtas dėl ankš
čiau įvykusios automobilio 
katastrofos.

Perdaug vyras karštai pa 
ėmė automobilio nelaimę. 
Jei daugiau būtų turėjęs šal 
to proto — tokie dalykai ne 
būtų įvykę.

“ DRAUGO'* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRACGAS" HELP WANTKD 
ADV K RUSINO DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HEI.P UA.VTED — VYRAI

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

CRACKER JACK CO.
4800 W. 60th st.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD
14lh Ir Clark Sts.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARJOADING CORP. 
Door 6. Houae 3.

1STH & CLARK STS.

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

DOCKMEN
Freight Handlers reikalingi. Be pa
tyrimo. Pastovūs durbal, gera mo
kestis. Matykit Mr. Hheahan.

DECATTR CARTAGE OO.
1*34 Si Wentworth.

FOUNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną Ir nakt| Slftal. Taipgi "Dalinio 
laiko darblnlnk<l reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7iS0 ryto Iki S po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto Iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3684 8. Kcdzle Avė.

Kam gi reikia bereikalin
gai didžiuotis? Kam reikia 
vaizduotis, kad tu esi už ki
tus aukštesnis? Kuo sunkiau 
darosi prie tavęs prieiti, tuo 
daugiau pats nustoji tų ži
nių, kurias tiki ai turėtum 
žinoti. (Pulk. E. F. Harding)

Jei turi seną metalą 
atiduok karo reikalams.

Metinės Mirties., 
Sukaktuvės

AMELIJA ZEMONT

Jau sukako vlenerl metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė Iš mūsų tarpo mylimą žmo
ną Ir moterį, Ameliją Zemont.

Netekome savo my.imos Bal. 
12 d., 1942 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
I-a i gailestingas Dievas sutelkia 
Jai amžiną atilsi.

Mes. atmlndanfl tą J03 liūd
ną prasišallnlnią iš mūsą tar
po, užprašėme girdulingas Sv. 
Mišias (egzekvijomis) pirma
dieni. Bal. 12 d., 1943 m.
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje, 7:30 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažysta
mus dalyvauti S os1 pamaldo
se Ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a Amllijos si lą.

Nii’iūdę, Sūnus, Duktė Ir Gi
minės.

JUOZAPAS VALANTIS
Gyveno 3429 S. Morgan St. 

Mirė Hal. 6d.. 1 943. R.00 vai. 
vakare sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo IS Šiau
lių apskričio, Papilės parap., 
Klnklu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tris brolius Vincentą. Kazimie
rą Ir Jo Seimą. Ir PrancISkų Ir 
Jo Seimą; Ir daug kitų giminių 
Ir pažįstamų. O Uetuvoje pali
ko seserę Agniešką Vlllčlnskle- 
nę Ir daug kitu giminių.

Velionis priklausė prte Chi
cagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas paSarvotos Mažeikos 
koplyčioje, 3319 so. Lituanica 
Avė. laidotuvės |vvks pirma
dieni. Hal 12d., 1943. IS kop
lyčios 8:09 vai. ryto bus atly
dėta* J Sv. Jurgio pampi los 
bažnyčią, kurioje (vyks. gedu
lingos pamaldos u* ‘velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas | šv. Kazimiero kapines.*

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir psžls- 
tamus-as dalyvauti Sloge laido
tuvėse. Nuliūdę:

Uruliai, Brolienės. Giminės 
Ir Draugai.

leidot, direktorius Mažeika 
Ir Kvanauskas. Telef. YAItds 
1138—1139>.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
MATERIAL HANDLERS 

METAL SORTERS 
PAPRASTI DARBININKAI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS DARBAI

I
Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 nyto iki 

6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 
Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas.

ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ. 4

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI ISvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO o VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ 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.

VAIRINU REIKIA 
Prie darbų >va*rluose departamen
tuose. Proga Įsldlrblmo.

RAYNKR LITHOGRAPHING CO.
2054 W. Lake St.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

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

100 NU08. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

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 AVĖ.

BUS B O Y 8
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarj. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sheridan Rd.

HOUSEMEN reikalingi. Dalinio lai
ko mokant 4 3c ) valandą, pilno lai
ko mokama $90.00 4 'mėnesj. Atsi
šaukite 9 vai. ryte 13-tame aukšte. 

SHOREI,AND HOTEL.
54Š4 South Sliore Drlve.

REIKALINGI PATYRĘ PI.OVRJAI 
ofisų name. $135 j mėnesj iš pra
džios. Matykit Mr. Smidt belsmentn. 

209 S. WELLS ST.

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

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

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 

, TURRET LATHE
MILLING MACHINE 

BORING MILL 
Vertical ir Horizontai 

GEAR CUTTING MACHS 
GRINDERS 

Intemal ir Ęxtemal
D. O. JAMES MFG. CO.

1140 W. Monroe.

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 ka« link 
geresnės darbo Jeigos Ir transporta- 
cijos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisą. Room 310. 
C. 8t N. W. Passenger Statlon. Canal 
ir Madison Sts., Chicago

Ar į
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zle 8t. Ir Crawford Avė. (Pulaski 
Rd.) bile kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto Iki 5 vai. popiet.

VYTtAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shlpplng Ir 

dyelng departamentuose. 
Darbai atdari dabar.

BELDI NG HOSIF.RY MILLS. 
2300 Wabansla.

VYRAI — VIDUR-AMMAUS
Reikalingi. Kiek nors patyrimo prie 
tekinimo pageidaujama bet nereika
linga. .

A. H. HYNDMAN CO., INO.
255 E. 95th St.

ROITSEMAN ir STENU PLOVIKAT 
reikalingi. Ir PORTERIU Dirbti 
loop hotelyje. Patyrę pageidaujami, 
gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Housekeeper.

HOTEL SHERMAN.
CInrk and Randolpli Sts.

VYRŲ
t,

PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
PATYRIMAS NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet.

2924 W. 51st ST.

CENTRAL STEEL 
ac WIRE co.
KELETAS VYRŲ

Patyrimas Nereikalinga 
Prie

LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ
JEFFERSON ELECTRIC 

CO.
Belltvood, III.

PAPRASTI DARBININKAI, LUM- 
BER HANDLERS reikalingi — uni
jos rata. viršlaikis; 6 dienos j sa
vaitę. Tel. Ijafaycttc 8161.

M<KEOWN BROS. CO.
5235 S. Kcdcr Avė.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną ir Naktį

4606-67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 ROIJTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Plrmad ir Ketvirtad. vak 

II stoties WGES (1300), au Povilu daltimieru.

VYRAI IR VAIKINAI reikalingi 
prie lengvų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga, gera mokestis. 
F.AGLE GRINDING U’HEF.L CO.

2519 W. Fulton

VYRAI
Bilo amžiaus, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, pastovūs darbai. 
1NDEPENDENT BED KPRING CO.

1106 Liberty St.

VAIKINAI
Nuo 16 iki 18 metų, prie švariu Ir 
lengvų karo darbų. Defense dirbtu
vė. Gera proga jsidirbti. 65c j va
landą pradžioje.

Netoli Kedzle ir 47th St.
Pašaukite M r. Hasnerl.
LAFAYETTE 8700

VYRAI reikalingi prie abelnų dirb- 
tuvSs darbų. Be patyrimo. SO va
landų savaitėje, laikas Ir pusė už 
viršlalkj.

TRANSO ENVELOPE CO.
3542 N. KimbaII Avė.

HELP WAMTED — MOTERYS

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

DEŠRŲ RIšftJOS 
Patyrusios, gera mokestis,

pastovūs darbai. ‘ 
GOLDRN OAK PACKING CO.

1233 W. George *

REIKALINGOS PRESERKOS ir 
RANKOMIS SIUVĖJOS prie marš
koninių dresių. 4714c i valandą. Ne 
mažiau $19.00 J savaitę.

KORACH BROS.
913 TV. Vwi Buren

VYRAI IR MOTERYS

DARBININKAI — vyrai prie abel
nų dirbtuves darbų. Taipgi reikia Ir 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
MERGINŲ- Patyrimas nereikalinga.

TVILKO N JONĖS CO.
3300 Franklin Blvd.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLCS — visokius. 
Naminiai piūklul mūsų speclalybA, 
Rašykite d61 veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILINO TVORKS, 28 N. I/mmts, 
Clilcago. Pasiųskite plūklus' parcei 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

R E N D U O .1 A S I

RENDUOJASI STORAS — 4354 So. 
Maplewood Avė. Gera vieta krau- 
čiui, šiaučlul arba barberlul. Renda 
pigi. Atsišaukite prie SAVININKĖS: 
Tel. PULlman 0859 ur 10737 SO. 
MICHIGAN AVĖ

RENDUOJASI KAiMBARYS, pavie- 
Aiam-ei ar vedusia) porai. Apšildo
mas. Prieinama renda. Kreipkitės 
sekančiai: Antram aukšte 2112 S.
CICERO AVĖ.. CICERO. ILL.

RENDUOJASI 5 kambarių fletas, 
dideli kambariai. Gegužės 1-mą die
ną bus tuščias. Būtų gerai, kad bū
tų be vaikų ar su suaugusiais, šilto 
vandens šiluma, bet patys turit kū
renti ir pačiu. $38.00 su garadžiu. 
Atsišaukite sekančiai:

7119 SO. ARTESIAN AVĖ.

PARDAVIMUI

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

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuves darbų. Dienomis. Patyri-1 
mas nereikalinga. Laikas ir pusė 
mokama už viršlaiki-

KROLL BROS. CO.
1801 8. Mkhigan.

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
juotl raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50c ) valandą. Past-ovūs 
darbai. Tel. SUPerlor 6828.

tt’AREM & McLAUGHLIN, INC. 
225 E. Illinois St.

VERPALŲ VYNIOTO.IOS 
IR PAGELBININKftS

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

PHOENIX DYE WORKS. 
1963 Southnort Avė.

MERGINOS Ir MOTERYS reikalin
gos prie lengvų dirbtuvės darbų, 
assembling Ir eheeking. Patyrimas 
nereikalinga. Pradinė mokestis nuo 
45 iki 55 centų j valandą.
EAGLE GRINDING WHEEL CO.

2519 W. Fulton St.

TARNAITES reikalingos. — Dirbant 
nuo 9 ryto Iki 2 popiet mokestis 
$52.25, dirbant nuo 8 ryto iki 4 
popiet mokestis $69.30. Atsišaukite 
9 vai. ryte 13-tame aukšte.

SHOREI.ĄND HOTEL.
5454 South Shorp DHvc.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sherklan Rd.

REMKITE “DRAUGĄ”

/ 81,500 CASH
Įnešus, nuperka gražią 6 kambarių 
shingled cotlage, apylinkėje lfith Ir 
50th Avė., Cicero. 50 pėdų lotas. 
Rendos gauna $37.00. štoras prieša
kyje, beismentas ir atikas. Kaina 
$5,500 ar kiek pasiūlysit.

SVOBODA.
5125 W. Cermak Rd. RnckweU 

* 6162 ar Cicero 5890.

ŠEŠIŲ KAMBARIŲ 
Shingled cottage netoli 16th ir 50th 
Avė.,* Cieero. Vienas Storas, 3 ka
rams garadžius, lotas 50 pėdų pla
tumo. Rendos gauna $37.00. Beis
mentas ir atikas. Kaina $5,600 ur 
kiek pasiūlysit.

SVOBODA,
5125 W. Cermak Rd. Hockwell

6162 ar Cicero 5890.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.
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SubK-riptlnn*: One Year — $6.00: Six Months — $3.50; Three 
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. Bendradarbiams ir korespondentams raitų negražiname, jei ne- 
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymamc, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IU. 
Under the Act of March 3, 1879-

0 kur iš Tunisijos?
Gera santarvininkų strategika, karo vadovybių su

tarimas ir geras mūšiams pasiruošimas lemia greitą 
santarvininkų pergalę Tunisijoj, Afrikoj. Rusijos fron
te judėjimas šiek tiek aprimo, tačiau, jei rusai šį pa
vasarį ir nebepasieks didesnių laimėjimų, vokiečiai bus 
priversti tame fronte laikyti dideles karo* jėgas.

Dėl to dabar ir statomas klausimas, tour link san
tarvininkai pasuks savo jėgas po nacių sutriuškinimo

' Tunisijoj ?
Nėra abejonės, kad strategai turi galvoj skubiai eiti 

į pagalbą Rusijai. Aišiu, kad bus pradėta invazija į 

kontinentalinę Europą. Bet kaip ir iš kur?
Toji invazija, galima iš Baltijos ir Balkanų. Bet dau

giai yra šansų manyti, kad naujas frontas bus atida
rytas iš Viduržemių jūrų pusės. Reikia neužmiršti, kad 
santarvininkų jėgos šiaurės Afrikoj šiandien yra stip
rios ir jos dar auga. Ten yra virš milijonas amerikie
čių, anglų ir prancūzų karių. Yra atvykusių naujų A- 
merikos divizijų Egipto zonon. Turkija taip pat yra 
jau stipriai palinkusi Jungtinių Tautų pusėn. Tai ma
tome iš to, kad neseniai turkų armijos atstovai konfe-

• 7 ta ft
ravo su santarvininkų karo vadovybe šiaurės Afrikoje. 
Invazijas galimumus iš tos pusės didina ir Pietų Ita
lijos padėtis: gyventojų nepasitenkinimas fašistais, Mus
solinio karo jėgų susmukimas. Ir tie reiškiniai mato
mi ne tik Italijoj, bet ir kitur. Tuo labiau Graikijoj, 
Jugoslavijoj ir Albanijoj, kur įsiveržusios santarvinin
kų armijos ras stiprią pagalbą vietos gyventojuose.

Virš visko — dabar puikiai kariaujanti santarvinin
kų armija šiaurės Afrikoj gauna šaunų patyrimą, turi 
moderniškiausius karo pabūklus ir dėl to — kartą ji 
pradės žygius prieš Berlyno-Romos ašį Europoje, jokia 
jėga amerikiečių, anglų ir visų jų talkininkų sulaikyti 
nebepajėgs. Toji pragariškoji ašis bua sudaužyta į dul

kes.

. *

Eina gandai, kad Čekoslovakijos vyriausybės svetur 
galva — prezidentas Benešąs planuoja atvykti į Va
šingtoną. Einant kalboms apie pokarinį pasaulio per
tvarkymą, čekų vadas manąs, kad dabar yra laikas pa
dėti ant Prezidento Roosevelto stalo Čekoslovakijos 
reikalavimus.

Iš Vašingtono Benešąs norįs važiuoti į Maskvą tar
tis su Stalinu, tačiau neturįs tokio pakvietimo. Lon
dono politinėse sferose kalbama, kad Benešąs norįs pa
sikalbėti su Stalinu dėl lenkų-čekų ginčų.

Bet įsidėmėkime — Benešąs esąs palinkęs pripažinti 
Rusijos norą pasiglemžti Baltijos valstybes ir Lenkijos 
dalį. f

Jei tai būtų tiesa, tai reiktų būti pasirengusiais Be- 
nešo užklausti, kokią teisę jis turi remti Rusijos im
perializmą kitų tautų sąskaita? Ar čekų tauta, kuri 
pati dabar kenčia baisias nacių vergijos kančias, Be
nešą įgaliojo tokiems žygiams? Esame tikri, kad ne. 
Ponas Benešąs ir kiti jam panašūs, jei negalite padėti 
kitoms tautoms išsilaisvinti ir sudaryti sąlygas gyven
ti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu po šio karo, tai- 
bent netrukdykite ir rūpinkitės ne kitais, bet aavo 
vargšės tautos išlaisvinimu.

Be to, Benešąs neturėtų daryti tokių žygių, kurie 
bet kokiu nors būdu galėtų pažeisti Atlanto Čarterio 
dėsnius, nes tik tų dėsnių dėka ir čekų tauta galės būti 
išlaisvinta ir atgauti savo nepriklausomybę.

Ponas prezidente Beneše, nespiauk į šulinį,’ nes iš jo 
pats turėsi gerti.

Išsijudino darbininkų organizacijos
Įvairių unijų delegatai Chicagoje susirinko praėjusį 

ketvirtadienį į Morrison viešbutį, kad užprotestuoti prieš 
nužudymą dviejų Lenkijos darbininkų vadų Sovietų Ru
sijoj. Vienas žymus unijų'vadas Samuel Laderman, .ku
ris šiam protesto susirinkimui pirmininkavo, pranešė 
gavęs telefonu grąsinimų, kad į šį susirinkimą neitų. 
Savo įžanginėje kalboje Laderman pažymėjo, kad Ehr- 
licho ir Alterio nužudymas — “yra peilis į nugarą A- 
merikos ir Rusijos drauginguose santykiuose”. Anot 
jo, “Hitleris negalėjo sučiupti šių dviejų darbininkų 
vadų, bet Stalinas sučiupo”.

Kitas darbininkų unijų vadas O’Reilly pabrėžė* kad 
Ehrlich ir Alter nužudymas — yra politinė žmogžudys
tė, papildyta keršto sumetimais prieš vyrus, visą gy
venimą aukojusius darbininkų gerovei kelti.

Susirinkime priimta rezoliucija^ kurioj šį aktą smer
kia kaipo vieną didžiausių Stalino režimo kriminalų, 
papildytų prieš pasaulio darbininkų vieningumą, prieš 
tarptautinio solidarumo pastangas ir prieš laisvosios 
visuomenės tikrąją demokratiją.

Šių dviejų Lenkijos darbininkų vadų nužudymas So
vietų Rusijoj savotiškai išjudino demokratiškųjų kraš
tų organizuotąją darbininkiją. Tuo atsiekiama dviejų 
svarbių tikslų — stipriau susijungiama organizuotai 
akcijai prieš bet kokį neteisingą, kriminaUšką aktą, 
pažeidžiantį darbininkų solidarumą, nepaisant kokia
me krašte ir prie kokios valdžios toks aktas būtų pa
pildytas; antra — užsimojama didesniu ryžtingumu 
ginti demokratinę santvarką, prie-kurios darbo žmo
nės turi pilniausią laisvę ir dėti visas jėgas į Ameri
kos ir Jungtinių Tautų karo pastangas greičiau laimė
ti, greičiau įgyvendinti Atlanto čarterio dėsnius, kad 
greičiau visas pasaulis galėtų naudotis keturiomis lais

Balandžio 12 d. pradeda
ma antrosios U. S. karo pa-« 
skolos kampanija.

Tos kampanijos arba va
jaus vadovybė yra prisiren
gusi įkinkyti visas galimas 
jėgas, kad toji paskola ir 
greitai ir sėkmingai būtų 
išparduota.

Kas liečia mūsų dienraštį, 
mes nesigailėsime vietos, 
kad padėti bonų pardavinė
jimo darbui garsinti.

Be to, mūsų tautiečiai, ga
lime užtikrinti, už dideles 
pinigų sumas pirks antro
sios karo paskolos bonų. 
Pirk9 ne tik paskiri asmens, 
bet pirks ir mūsų organiza
cijos bei draugijos.»

•

Chicagoje ir kituose mies
tuose yra susidarę specialūs 
lietuvių komitetai U. S. bo- 
nams pardavinėti.

Antrajai paskolai parda
vinėti tie mūsų komitetai tu
rėtų dar geriau susiorgani
zuoti ir dar«daugiau bei sis- 
tematingitau padirbėti.

Reikalas yra didelis, pat
riotiškas. Visų mūsų yra pa
reiga visais savo galimu
mais dėtis prie karo pastan

gų-

Kariai aukojasi karo fron
tuose, mes turime dirbti ir 
aukotis namų fronte, rūpi
nantis, kad kariams nepri
trūktų tankų, lėktuvų ir ki
tokių karo pabūklų.

Komunistų ‘ ‘ Literatūros 
Draugija” giriasi išleidusi 
knygą — “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas”.

Šią knygos antraštę reik
tų taip pataisyti: “Komu
nistų Literatūros Draugija 
— Didysis Lietuvių Tautos 
Priešas’ ’...

Po svietą pasidairius
Gazietų paduota naujiena 

iš Maskvos, kad Stalinas 
pradėjo mokintis angelskai 
šnekėti, daugelį Čikagos lie
tuvių balšavikų moraliai pri 
glušino.

Nuo, 1939 metų, kai Pa
leckis su savo šaika iš Mas
kvos buvo parvežęs Lietu
vos darbininkams Stalino 
saulę, Čikagos lietuviški bai 
šavikai kas penktadienį tur
kiškose pirtyse mokindavos 
rusiškai šnekėti.

Dabar... pats Stalinas pra 
dėjo mokintis kapitalistiš 
kos šnekos! Ar tai galimas 
daiktas? Gal, tiktai toks 
sapnas?

Vienas gazieta duoda ge
rą rodą moterims, kurių jų 
locni vyrai nemyli. Štai, ką 
ji sako:

“Moterėlės, duokite jiems 
suprasti, kad laikote juos už 
išmintingiausius ir mylimiau 
sius sutvėrimus. Tas jiems 
nieko nekenks. Jeigu tavo 
vyras nėra geriausias, tai 
tau įtikės ir stosis geresniu 
žmogum.

“Būkie visados švari, nors 
tavo vyras nieko apie tai ne 
primins. Patogiausia mote
ris, jeigu yra apsivėlus, tai 
pabris vyrui ir vaikams”.

Bil Populiukas parbėga 
namo šokinėdamas, kaip pa
vasarį gėriukas, ir prašo tė
vo nikelio.

— Už ką aš dabar turiu 
tau duoti nikelį? — juokda- 
mas paklausė tėvas.

— Škulėj aš gavau 100!
— O, tai kas kita. Bravo,. 

bravo, — pagyrė tėvas vai
ką. — Už tai vertas ne ni
kelio, bet kvoterio. Taigi 
še....

— Bet pamiršai man pa
sakyti, už ką gavai 100? — 
paklausė tėvas jau bėgan 
čio pro duris Biluko su ni
keliu.

— 40 už skaitymą, 40 už 
arithmetiką, — greit pasi
gyrė vaikas.

Spicpirvirvio Dumkos
Chicago balševikų gazie

tos redaktorius džiaugiasi 
Churchillo pasisakymu už 
kooperavimą su Sovietija ir 
9ako: “Lietuvą valdyti pasi- 
kauščiusiems lietuviams poli 
tikieriams tai nesmagi ži
nia”. Bet Churchillas juk 
nepasisakė eisiąs kooperuoti 
su Sovietija Lietuvos laisvę 
pavogti. Tokiu būdu, žinia 
jau nėra taip “nesmagi”.

Bolševikų Vilnis klausia: 
koks skirtumas tarp Budrio 
ir Smetonos? Pasakysime: 
Budrys Lietuvos konsulas, 
Smetona Lietuvos preziden
tas.

Rinkimai Danijoje lietu
viškiems bolševikams išrodę 
nacių “komedija”. Naciai, 
turbūt, tų komedijų pramo
ko iš Dekanozovo “rinkimų” 
Pabaltijyj.

GERI PRIKLODAI
Vaiku būdamas — augu

siu nepasistatysi.

Vice prezidento Wallace misija

vėmis.

SPAUDOS APŽVALGA

Atsakymas Lietuvos priešams

Jungtinių Valstybių vice prezidentas Wallace aplan
kė taip vadinamąją Lotynų Ameriką, kur buvo priim
tas dideliu entuziazmu. Jis ten važinėjo, kaipo “geros 
valios ambasadorius’’ ir savo tikslo visa pilnuma p. 

VVallace pasiekė. k ol ai
Centralinėj Amerikoj ypač šiltai ir tikrai nuoširdžiai 

draugiškai vice prezidentas buvo sutiktas. Chile res
publikos sostinėj Santiago net šimtas tūkstančių žmo
nių susirinko pasiklausyti p. VVallace kalbos.

Be abejonės, p. VVallace entuziastiškas pasitikimas, 
tai buvo pagarbos išreiškimas Jungtinėms Valstybėms. 
Bet ne vien tik tas. Jis važinėdamas po tuos kraštus 
kalbėjo kaipo tikras krikščionis ir liete krikščioniško
sios santvarkos pasauly klausimus. Jis ypatingo dėme
sio kreipė į socialinius reikalus, kurie Lotynų Ameri
koj yra žymiai opesni, negu mūsų krašte. Be to, p. 
VVallace aavo turiningas ir aktualias kalbas sakė tų 
kraštų žmonių kalba — ispaniškai. Tai sudarė tikrai 
artimą ir nuoširdų ryšį tarp svečio ir tų, kuriems jis 
tarė svarbų žodį.

Ir dabar ir po karo yra ir bus reikalinga turėti arti
miausi 1r nuoširdžiausi ryšiai tarp visų Amerikos val
stybių. Tie ryšiai reikalingi ir tarptautinės politikos, 
ir ekonominiais, ir socialiniais bei kultūriniais atžvil
giais. Tų reikalingų ryšių sustiprinime p. VVallace savo 
kelione bus daug gero padaręs.

Lietuviai katalikai neturėtų užmiršti, kad dabar yra 
vedami Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj ir Mote
rų Sąjungos vajai. Nariai priimami palengvintomis są-

Jyeomie. ........... A _< » . _ ...------------ . —------ ,----- —------------------- -- - —— —— ’

“Darbininkas” ražo:
“Lietuvos piliečiai niekad nebalsavo prisijungti prie 

Sovietų Sąjungos. Tik raudonųjų bolševikų paskirti 
arba, kaip jie sako, “išrinkti” atstovai “nusibalsavo” 
įsijungti į Sovietų Sąjungą. Toji “nusibalsavimo” 
istorija taip pat liūdija, kad prievarta turėjo “nusi- 
balsuoti”. ,

“Patys Sovietų Sąjungos pareigūnai nešūkauja, kad 
Lietuva ir kiti Pabaltijo kraštai “nusibalsavo”, jie 
tik sako, kad tie kraštai prieš pirmąjį pasaulinį karą 
buvo Rusijos teritorija, ir po karo ji buvo nuo Ru
sijos atplėšta. Tačiau visiems yra žinoma, kad Lie
tuva Vytauto laikais buvo didžiausia ir galingiausia 
valstybė Europoje. Bet ar mūsų te.vta šiais laikais 
reikalauja tų kraštų, kurie Vytauto laikais buvo pri
sijungę prie Lietuvos! Reikalauja tik tų teritorijų, 
kuriose gyvena lietuviai ir kurios po pirmo pasau
linio karo buvo Lietuvai pripažintos. Sovietų Sąjun
ga taip pat buvo atsisakiusi nuo Lietuvos teritorijų 
ir sutartimis jas Lietuvai buvo pripažinusi,”

Ta
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Naciai iškraipo istoriją
VOKIEČIŲ TIKSLAI RYTŲ EUROPOJE. VOKIE
ČIAI NUSISTATĘ KOLONIZUOTI RYTŲ EUROPĄ.

Vokietijos žemės ūkio mi- vokiečius, kurie “išugdę” 
nitseris Backe, kuris jau ke- Baltsogės pramonę laikraš- 
liais atvejais dėstė vokiečių tis jau daro išvadą apie 
kolonizacinius planus Rytų Balstogės “vokiškumą“. Bet 
Europoje, paskelbė būdingą didžiausias vokiškumo “jro- 
straipsnį naujai įsteigtame dymas” esą tai, kad po 1795 
žurnale “Die deutsche Ag- m. Lietuvos-Lenkijos valsty- 
rarpolitik”. Backe atvirai pa bės padalinimo Balstogės 
reiškia, kad “Rytais“, vo- sritis 11 metų (iki Prūsijos 
kiečių ministeris išvadžioja, pralaimėjimo prieš Napoleo- 
kad “Rytų kraštai” pasida- ną) išbuvo Prūsijos valdžio- 
rysią vokiški tiktai tuo at- je (laikraštis neužmiršta pa 
veju, jeigu “tūkstančiai vo- minėti, kad Prūsija 11 metų 
kiečių ūkininkų ten arsią valdžiusi ir visą Suvalkiją 
žemę”. Tuo būdu “Rytai“ “iki pat Kauen”, kaip vokie-j 
būsią “naujai apgyvendinti“, čiai vadina Kauną). Pasak
NUMATYTA ŪKININKĄ- • laikrašcl°- 3au tada Prūsija 

užsimojusi įvykdyti tose sri
tyse “naują tvarką“ (neue

PATAIKĖ Į JAPO NŲ PREKINI LAIVĄ

“Draugas” Acnie photo

Buvo suardytas japonų prekinis laivas, 7,000 tonų, netoli Rangoon. Matosi maži

NAMŲ FRONTE SKELBIAMA MOBILIZACIJA 
ANTRAI KARO PASKOLAI

Kiekvienas gyventojas tori prisidėti prie 
pergalės ir išlaisvinimo pavergti) žmonių
Jung. Valstijų Iždo De- šiaurės Afrikoj. Rašytojas 

partamentas pradedu antrą gyrė narsumą mūsų karei- 
milžinišką karo paskolos va-, vių... Apie tai nėra jokios 
jų naminiame fronte. Sieki- abejonės, 
nys šio vajaufl yra parda-j Jis kojo kai Rom.
vimas 13 bilųonų dolerių meUo riaj,. dėjo
Karo Bonų, takių taupymo miljįjnišką ofenayvą, vart._ 
notų ir Iždo Bonų. Iždo De- damį HiUerio vadina.
pzrtamentas prašo pilnos
kooperacijos visų amerikie
čių padėti jaunuoliams ko- į

mus neįveikiamus šarvuotus
pulkus prieš Amerikos ka*

„ , . reivius. Jis matė, kaip A-vos fronte per finansavimą .. , ...r. menkos jaunuoliai nors ap-

VIMO KURSAI
Tam tikslui Backe esąs 

sudaręs kruopštų planą. Vo
kiečių ūkininkai būsią iškel
dinami iš Vokietijos ir ap
gyvendinami “Rytų kraš
tuose“. Jų žemę “Vokietijo
je perimsią kaimyniniai ūki
ninkai, kurie tokiu būdu pa
didinsią savo ūkių plotą 
Backe nusiskundžia, kad vo

kovos užjūryje.

Iki šiol amerikiečiai visų 
kilmių buvo labai laimingi York Time„ k0re.pondęotaa 

Ui- tucmi, kad šia didžiulis pa- 8akė ..jr manjau kaip dau. 
saulini? konfliktas nebuvo

supti, nepasidavė.
Aš mačiau tą kovą” New

Ordnung), tačiau Prūsijos vėliai s.i įgula. Virš vandens yra aliejaus latakai. Į japonų laivą pataikė India Air Task Amerikos^Jung" Valstijų'že- geh8’ n<ClU šarvuota®
pralaimėjimas sutrukdęs “vo, Forces bomba, 
kiečių kolonizacinį ir staty
bos darbą”. Bet vokiečiai ir 
vėliau nenustoję “vadovau
ti” (!) gyvenimui Balstogė
je, nors pats laikraštis pri
vestas pripažinti, kad iš

Kaip vokiečiai orga
nizuoja "savivalda" 
Lietuvoje

(LKFSB) Vokiečiai, jars-

Kaip naciai organizavo 
"savisaugos" būrius 
Lietuvoje

(LKFSB) Per Stokholmu
gautos informacijos prane- teismas, balandžio 7

Kada nebaudžiamas 
uz virslaikin)

pulkas pramuš mūsų divisi- 
mėje. Esame laimingesni ne- ją_ Ai mačUu narsumą ir 
gu britai, rusai, kinai ir ki- eUinio .kareįvio,
ti alijantai. kurie matė ašies kuris vartodaraa, ginkL.,a

105,000 gyventojų 1935 ra.
kiečiai turį per mažą žmo- Balst0K8Je vokiečių buvę — darni Lietuvo? gyventojų ne
rių, bet ir ši problema bū-,2’500' pasitenkinimą jiems primes-
sianti išspręsta. Pirmoje ei- ISTOBIŠKl SAPNAI U |,u »uo
Įėję esą numatyta parengti pereitų metų pradėjo neva!
‘■Rytų” kolonizacijai vokie-1 Lal*'ra4tis baigia savo ap- organizuoti savivaldą, 
čių ūkininkų prieauglį. Vo-1 rašymą šiais žodžiais: “Nū- čiau kaip iš to laikotarpio 
kiečių ūkininkaičiai turėsią nai kraštls ivykil» audroi« Praneša Stokholmo laikraš-
išeiti speciaiinį 4 metų kur- S^nai surado keli, į Vo- tis “Dsgens Nyheter”, visi žiama kad syar.
Ad a™ Rooizoo mimanvnii, kietiją. Vokiečių civilinė ad- vokiečių valdžios vykdytojai .. . _ , . . .šą. Apie Backes sumanymų ** J X - biausis uždavinys — palai-

troiirno orvvoati inu is minstracija dirbdama sivo palikti savo vietose. Polici- .... . . yapimtį galima spręsti jau iš J _ kvti tvarka ir sausumą pa-i j atstatymo darba grali ii su- ne valdžia ir saugumo tar- * & uto, kad pačioje Vokietijoje uar°4, gan jį su 6 , čioje Lietuvėje, bet žiemosmrmafvta ann nnn ūiK,, ku sieti su šimtmetinę vokiečių nyba, pagarsėjusi — Siche- į. Jnumatyta 800,000 ūkių, ku- * šalčiams ir sunkiom? die-
. , i . • • ., t r? d ciia Ji d rbi savo dar- rneits Dienste, atliekama irnuošė kolonizacijos, kursų *c Ja‘ ° Qar . noms dėl nacių užėjus per.. . . . . ba būdama tvirtai isitikinu- toliau vokiečių SS dalinių. Jdalyviai atliksią ukinmkavi- °4’ ouaama vvirtai įsniKinu ^^^n ^aiio Qafl,o-n™,,

mo praktiką.
r> i v-i ww« n mm. a Vin>* iiiiirMiin. ii'iininn.1 liui u ii

fronto šiaurinę dalį, netoli 
Leningrado. Yra žinių, kad

VOKIEČIAI SAVINASI 
MIESTUS

Kaipo tipinį valdančiųjų 
Vokietijos s uoksnių galvo

parkinimą
New York.

karo mašiną savo žemėje, 
matė savo nam.rs ir ūkius 
sunaikintus, miestus subom-

ir nepasitraukdamas iš po
zicijos atrėmė nacių puoli
mą. Atrodo, šie amerikie-

barduotu?, jų kultūrinį gy- čiai neiinojo> kad jie atai. 
venimą suardytą. laikė prieš vokiečių “neįvei-

Iždo Departamentas tikisi kiamą“ šarvuotą diviziją.“ 
pilnos kooperacijos kiekvie

Trafflc 
dieną 

bausmėj spren-ša, kad naciai, uždarę lietu
vių nacio&nlistų partiją, ku- d mą, kada Kleimman pasi- 
rioje jžvelgė dar perstiprią teisino kodėl jis viršlaikio 

'.lietuvišką įtaką, ėmė dar parkino savo autom ob lįlei" i

panaikino

no šėripinko kovoje už lais
vę. “Šėrininku”, reiškia kiek 
vieną asmenį Amerikoje šian

pernai metais organizuoti, | Klaimman pareiškė: “Ka djen Tas reiskia yielJS ku. 
vad., savisaugos hataJijonrs. I du aš nuėjau į savo ofisą 1
Nors juos organizuojant bu-

si, kad darbas dirbamas ne Visa, kas vokiečių požiūriu . * h„VA iSnhmti' i
kaip anksčiau — metams ar įvardinama, nusikaltimu ir b 3 ų ų *
dešimtmečiams, bet šį kartą prasižengimu, svarstoma vo-
— visiems laikams“. kiečių ypatingų teismų. Ci

vilinės bylos, kada nors vie
na pusė priklauso vokiečiųDar pastebėsime, jog Koel 

no laikraštis “Koelnische ! tautos bendruomenei, savai
me perduodamos tam tiks
lui įsteigtiems vokiečių teis
mams. Pagaliau grynai ad-

_ .... . ministracinė valdžia vis dar
rašomas vokiečių užimtas ve(ju8į keliems vokiečių mo- vykdoma vokiečių S A 
Balstogės miestas. Kaip ir, kslininkams ištirti Rytų Eu (sturm Abtellungen

jimo pavyzdį dar atpasako- Zeitung” (XI, 3) aprašė mū 
sune straipsnį, kurį paskel- Sų jau anksčiau paminėtos 
bė “Deutsche Zeitung im , “Rytų priešistorinio tyrimo” 
Ostland” (XII. 2). Jame ap- įstaigos darbą, ši įstaiga pa

galima buvo laukti, Balsto- ropos 8toriją. Po “Deutsche J gikai). Pats mafiausis vo
gė pasirodo esanti — vokiš- Zeitung im Ostland” “moks- kiečių valdininkas tani dau- 
kas miestas! Esą, vokiečiai ]ininko” sapaliojimų apie giaU galios, negu aukštai? 
dar viduramžiais pastatę ke- Balstogės vokiškumą’’ gali- Baltijos savivaldos valdinin- 
lis pastatus Balstogės mies- ma įsivaizduoti, kokių “mo- kas. Pasklaidžius vokiečių 
te, o kai Lietuvos-Lenkijos kalinių” rezultatų susilauk-1 valdininkų biografijas, aiš- 
karališkajame so3te sėdėję tume iš anos įstaigos tyri- kėja, kad daugelio jų kone 
aaksų dinastijos karaliai, tai nėjimų, jeigu ji galėtų savo vienintčlis pasiruošimas ad 
“vokiečių amatinnkai” pas- darbu8 baigti...

' tatę Balstogėje karališkus 
rūmus. Paminėjęs dar kelis

ministracijoe tarnybai buvo
Informacijos tikslu deda- SS ar SA apmokymai.

me “United Prese“ Stock- Simą> kaip jį gruodžio 5 d. 
holmo korespondento prane- įsidėjo Berno dienraštis “Der 

-------------------------------------------------- Bund“.Vienų Metų Mirties 

SukaktUvėi

Jau aukako vlen-rl iiu lai, 
kat rn-gulb-at Inga mirtli atsky
rė IA milai) tarpo niy luuį žmo
ną Ir tnotArį, Oną Utinkhnę 
Nrtrkomc anvo iiiylimoa Hal. 
IX d.. 1942 m.

Nora laikam tęaiaal. ni><« Joa 
nli'k&rlon n<'K>ilėalnir užmlrAtl. 
Imti ffailrailncuH Dievam antri kla 
Jai amžiną atilaj.

M i-a, atmindami tą joa liūd
nąją pina kalinimą IA niurną tar
po, užpraMmc lodulIngaR Av. 
MIAiaa (au etr’’-l'k vljomin) an- 
tnullrnj, Bai. 1S d., 1»4X m. 
Av Petro Ir Povilo para p, Joa 
bainy^lojr, 8 vai. ryto.

KviečtanK* viana glmln a. 
draiimin. kaimynini Ir patyati- 
muM dalyvauti Aioao pamuldoae 
ir kartu au mumia paalmelati 
ut a. a. Onoa alėtą.

SiullGdę: Vyram, Dukt£, Au
gintinė lr OtmlnČM.

♦ v ,

FnraPcttcrDaij

US.WAR BONOS
Day after day important war 

production planta in occupled fiu- 
npe are deatroyed by exptoeiona, 
by flre. "Spontaneoua combua- 
tion,” aay the arorfcera with their 
tonguea in their cheekft. The Naiir 
know better. They rave and ahool 
more hoBtages; send mote prieon- 
era to work canrips. The destruc

tion ruinB even the people’s ehaner 
to eam food from their militarj 
niaetcrs. They are fared with star 
valion—būt tha demolition con- 
Hmm. __

Be thankful you may work peace 
fully at your tamk and put you’ 
earninge into United States Wai 
Bonds and Stamps.
WM 741C V. s. fraamni Dvyt

»
SKAITYKITE “DRAUGĄ

IlIDKITH IAPyUtr>AVlM.tN MPM‘ 
MII.ZIMkKD Sr.\|tr> MI7JKA- l 

L.INIV LVifRI MF.NTV

PAM1NACIMMUT FROttA IhtKAR
KOL DAR NKlAPARmion.
TŪBOS. CLA RINKTAI. TROM 

BONAI. 8AXAPHONKS. FLUTES 
na '-caaea” — MB 01. 137 50.
145 OO ir 175 30 Viai fara-tuotl
i«n«vem greSmui

KONCERTUI Ob ĮTAKA SPA 
NlAKI MANPOT INAI. BANJOS. 
HM UI K 08. TENOR RANJCN — 
14 50. IX SS, 1)2.10 Iki 115.00. 
STRIUNtNlAI RASAI — 180 na

Ir IliO.CO BASO U£- 
DENOALA8 — 112 00 SMI^E
LIAI SMUIKOMS. KTRIUNtNI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEI^- 
LO — 1150 |2 80. 15 Oft. llft 08
Ir 111.00 Strlūnan dAI vinį, vlrA- 
mlivMą Inetrumenlu, RAS? Ir 
ŠNARE OnUMH — 11X50 VIM. 
1X5 00 |r 150 00. PEPAIK Hl- 
BOTS. CTMBOIh. Ir DRUM 
HEADB patalnoiel lema palau
kiant. MOUTH PIECE vi-lamn 
brnnn Ir "read" InStrumAntAma 
pritaikomi Iflnu lOponaa

EKSPKRTYVA* TtCTOR IR 
kili, PHONOORAPH patnlnynma

AtntĄtyman vlaą dailų darinė
ta m a. TrlOlvomn, Baaaphnana lr 
talpfl Smulkoma Ir Gulta rama.

ooLn«TWi»* mi’mic snny 
• 14 Maiarell St., Cblea<n

rie yra laimingi būti Ame
rikoj, tūkstančius mylių nuo 

gramą. Ten buvo pasakyta: i aktualėg kovo8
gailiuos, bose, aš negaliu Išlaisvinimo kaina užka- 

atvykti“. Paskui mano siun-Įriautų Europos šalių, krina 
tinių raštininkas gavo šir išiaįsvinti Cekoslov akiją,

radau iš sekretor.aus tele

New York Times rašė, kad 
tie jaunuoliai didvyriškai 
kovojo. Jie nežinojo apie žo
dį “retreat” (trauktis at
gal). Jie žinojo, kodėl jie 
kovojo. Jie žinojo, kad jie 
kovojo už pavergtus žmones, 
už žuvusius draugus, už bro
lius fašistų kalėjimuose ir 
koncentracijos stovykloje Fi 
lipinuose, Vokietijoje, Japo
nijoj ir Italijoj.

dies ataką. Turėjau jį vežti Lenkiją, Norvegiją. Daniją, 
į ligoninę. Baskai sužinojau, Cįraikiją, Jugoslaviją, Olan- 
jog mano kitas pagelbinin- diją, Prancūziją, Belgiją ir 
kas pašauktas armijon. To- Rusijos okupuotą teritoriją jo šiaurės Afrikoj, buvo nu- 
kiu būdu likau aš vienas ir nuo ašies gaujų, bus didelė, pirkti Amerikos žmonių Ka- 
negalėjau nueiti prie automo Išlaisvinimo kaina statys są- ro Bonais ir ženkleliais. Pi- 
bilio ir jį nuvažiuoti į tinka- lygą krauju ir gyvybėmis, nigai labai reikalingi šiems 
mą vietą“. Kaina, kurią mes prašome ofensyvams. Mes negalime

. . pinigais sulyginamai yru apvilti* šių narsuolių. Jie
gas, fronte. Neparitikimesni mažesnė. Mūsų prašo pirkti mums pasitiki. Jie kovoja 

iki paskutinio lašo kraujo. 
Me? negalime apvilti terori-

ir iš kitų okupuotų kraštų, 
neišskiriant nė Lenkijos, na
ciai organizuoja prievartos 
būdu karinius dalinius, ku
rių uždavinys — reikale, ei-, elementai įmaišomi į grynai lėktuvų ir tankų ir šautuvų 
ti, kad ir antraeiles parei- vokiškus dalinius. ’r kivų, kad didysi? išla’S-

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite ■žnltikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip Icą apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų keųipaniją. Nelaimei (Mi
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters"

0 'MALIEY and McKAY ,lnc.
222 W. Adams St. Kamb. 1548*54

Telefonas CENTRAL M0B 
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANV 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

%

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
Žymaus Lietuvoe “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 

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

Knyga parsiduoda po 50 centų.

Siųskite užsakymus į “Draugą“

2334 S. Oakley Avė,
Chicago, Illinois

Ginklai, kuriais jie kovo-

vinimo ofenzyvas nenustotų, zuojamų žmonių okupuotuo- 
Mūsų prašo pirkti gazolino se kraštuose. Jie žiūri į A-
ir duoti maisto, kuris yra 
reikalingas mūsų kovojan
tiems ai i jan tams.

Nėra jokio klausimo, kad 
mūsų jaunuoliai užjūryje 
pasišvenčia kovodami. New 
York Times, kovo 25 d., til
po straipsnis jų korespon
dento su Amerikos daliniais

meriką, kaip į vienintelę ša
lį, kuri juos išlaisvins. Ne- 
galime apvilti mūsų alijan- 
tų! Jie tikisi gauti iš mūsų 
ginklų, kad gerai atlikti dar
bą. Nuspręskite dabar pirk
ti bonų vis didesnėj sumoj, 
kad greičiau užtikrinti per
galę. OWI

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

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

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

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

SAVO AUKAS SIŲSKITE 6IUO ADRESU:

D. P. P. FONDAS, 
C-o "DRAUGAS” 
2334 S. Oakley Avė. 
Chicago. Illinois
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Šauniai paminėta vienų metų sukaktis
MOTERŲ AUXILIARY RAUDONOJO KRYŽIAUS
VIENETAS ŠVENTES PROGA ĮTEIK® R. K.
$1,000.00 KARO ŠELPIMO FONDUI.

Lietuvių moterų pastan- kalbėjo ilgametė darbuotoja 
gos karo darbuose, ypatin- ir svarbi pareigūnė Mrs. 
gai Raudonojo Kryžiaus vei Charles Krutchkoff, pirmi- 
kloj, nuolatos auga. ninkė (Volunteer Disaster)

programos išreiškė lietu-Kovo 25 diena Dariaus- 
Girėno Moterų Auxiliary 
Raudonojo Kryžiaus viene
tas šventė darbo vienų metų 
sukaktį. Lengva joms buvo 
švęsti tokią sukaktį, nes jų 
to meto darbai aiškiausiai 
kalbėjo patys už save. Ir pa 
sigerėti jų tais nuopelnais 
susirinko virš du šimtai 
žmonių.

Kadangi Helen Kareiva 
buvo. sumanytoja, organiza-

viams daug gražių kompli
mentų už uolų pasišventimą 
R. K. darbuose. Mrs. Charles 
Krutchkoff yra įdomi kalbė
toja ir jos kalba paliko gi
laus įspūdžio.

Sekantieji kalbėtojai bu
vo Dariaus-Girėno Posto ko
mendantas, Joseph Kibort, 
kuris įteikė posto $300.00 
auką R. K. ir buvęs komen 
dantas Anthony H. Kasper,

TCKSTANCIO DOLERIŲ RAUD. KRYŽIUI ĮTEIKIMO AKTO VAIZDAS

Darius-Girėnas Moterų Auxiliary Raud. Kryžiaus vieneto pareigūnės vieneto vienų 
metų sukakties šventėje, kurioje Raud. Kryžiui į'.eikta auka $1,000. Plačiau apie tai 
rašoma korespondencijoj:

rios prisidėjo prie įvairių 
parengimų, idant sukėlus 
fondą. Tokiomis pirmininkė
mis buvo šios moterys: Bal- 

- ciunas, Ag. Balnis, A. Yo-
1 naitis, A. Haverlcck, J. Vili KADA ĮSIGALIOJA 
mas, M. Mason ir M. Nares. RAUDONOS STAMPOS 

Jos visos savo R. K. uni-

Įsidėmėtinos
dienos

si data dėl ketvirtojo perio
do kuro aliejaus kuponų.

STAMP NO. 26.

tore ir yra pirmininkė šio kuris reiškė pagarbos ir dė- 
vieneto, tai jai teko garbė kingumo moterims, kurios 

dirba R. K.

Balandžio 25 diena yra pa 
skutinė data dėl stamp No. 

Balandžio 11 dieną įsigali 26, gera dėl vieno svaro ka-

PASKUTINE DIENA BATAI
Balandžio 30 dieną bal-. Birželio 15 diena yra pas-

giasi data dėl A, B, C ir D kutinę diena dėl stamp No. 
serijos raudonųjų štampų, ir 17, gera dėl vienos poros ba 
D, E ir F. mėlynų štampų, tų.

GAZOLINAS j PENKTASIS PERIODAS
Gegužės 21 diena yra pas-, RUgsėjo 30 diena baigiasi

kutinę diena dėl Coupon 5 ^ta dėl penktojo periodo 

“A gazolino racionavimo į^įj^o aliejaus kuponų, 
knygelėje.

CUKRUS
Gegužės 31 diena yra pa

skutinė diena vartoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus.

MAKK 
EVERY 

PA Y DAY

y* 80ND DAY

į

atidaryti programą, pasvei- nenuilstamai 
kinti susirinkusius. Pirmiau naudai, 
šia Kareiva pakvietė Auxili- 
ary prezidentę Marion Na
res, kad įsakytų pastatyti 
vėliavas ir po to sekė prie
saika ištikimybės vėliavai, o

formuose sudarė raide 
“Victory”vaizduojant

vedamos už Daužvardienės, Koja D serijos

“V” C serijos raudonos stampos.1 Vos; E serijos raudonos 
sto- Balandžio 18 dieną įsiga- stampos įsigalioja.

MERGINŲ CHORAS SUSI- Kareiva ir Mr. Brautegam. stampos.
LAUKE KARSTO 
PRIĖMIMO

Po šių kalbų programą už

Šis vaizdas buvo tikrai įspū
dingas.

raudonos

KURO ALIEJAUS 
KUPONAI

ėmė Anelė Steponavičienės Mr. Brautegam, priimda- Balandžio 12 dieną baigia-
Miss. Haverlock paskambino mergįnų choras. Vien tik mas tūkstantinę išreiškė gi-
Amerikos himną. Visa ši in- chono pasirodymas visus už lia R. K. padėką už didelę VAIŠES 

trodukcija darė įspūdinga įmponavo q įai jos padai- parauną, kuria lietuviai šutei Vakaro eigoj vieneto
navo, tai publika nenorėjo' kia R. K. “Man yra, ištikrų rėš, visos savo baltose uni- 

didelė garbe dalyvauti formose, vaišino susirinku-

na-
pradžia programos. Po šio 
numerio Nares perstatė 
American Legion Auxiliary 
4-to Distrikto pareigūnes, 
būtent Mrs. Hilgiers, direk
torę, ir Lillian Baker, iždi- 
dininkę, kuriuos užima vie
tas viršūnėse Auxiliary vei
klos.

VAKARO VEDEJA 
J. DAUŽVARDIENE 

Programai vesti perstaty
ta J. Daužvardienė, kuri už
ima svarbią rolę R. K. dar-

su jomis skirtis prašydama 
daugiau ir daugiau dainų.

JU
šiame parengime tarp žmo- , sius skaniais pyragais ir ka 

Dariaus-Girėno Posto jau'nių, kurie taip dosniai au va. Iš viso šis sukaktuvių 
nuolių skyrius irgi gražiai koja savo laiką ir pinigus, paminėjimas pradėjo tikrai 
pasirodė su savo “batan kad pagelbėjus R. K. tęsti puikiai.,
twirlers”. Tas įnešė savotiš-į savo svarbų darbą“. Už visus savo skaitlingu?

ką spalvą į šią programą, i 

HELEN KAREIVOS ŽODIS
kad

ir gražius darbus šio viene-

IR PADĖKA 
DARBUOTOJOMS 

Dabar jau atėjom prie 
kalbos tos moters, kuri per
galėjo visas kliūtis, kad šį

buose, ypatingai kaipo narė vienetą įsteigti. Tai buvo 
kalbėtojų biuro. Labai pla- Helen Kareiva. Per tą metą
čiai susipažinus su R K. laiko jį plrodč nepaprastailuuM^oMTMdu “netoč 

veikla ir dar gabi kalbėtoja daug sumanumo ir energi- 
J. Daužvardienė puikiai pa- j08 dirbti šioje R. K. veik- 
sižymėjo šioj programoj. Ir ioje. Būdama kukli, ji atida- 
mes džiaugiamės, kad tas visa padėką Nares Auxi- 

kal- iiary pirmininkei, ir Martha 

Mason ir Anne Yonaitis, vie 
PROGRAMOS DALYVIAI neto bandažų skyriaus vedė 

Programoj dalyvavo Misa. Joms’ kooperavimą vi-
Haverlock, (duktė vienos darb«- Ji dskoJ°
darbščiųjų Auxiliary narių), kiekvienai R. K. darbuotojai 
pianistė. Dainavo solistė ui Ji P^tangae sakydama,

Ona Juozaitienė, pašvęsda- k*d ** N kooperavimo vie
na savo dvi dainas moti- net0 dlrba“ Mt>l neįmano- 

mas.
Kareivos nuoširdi kalba 

buvo priimta karštais aplo-
Nuo Raudonojo Kryžiaus Ramentais. Susirinkusieji ii 

gai jai plojo už jos didelius 
darbus ir sėkmingai atlik
tus.

Čia J. Daužvardienė vėl 
perėmė programos vedimą 
ir perstatė vieną svarbiųjų 
R. K Karo Fondo komiteto 
narių — Mr. Brautegam.
Prieš pradedant kalbėti H.
Kareiva su savo pagelbinin- 
kėmis įteikė jam nuo Da
riaus-Girėno Aux. Raudono
jo Kryžiaus vieneto surinko 

į $1,000.00. Atvaizde matoma 
paveikslai visu tų narių ku-

buvo daroma lietuvių 
boję. 5

noms, kurių, sūnūs yra tar
nyboj. Savo dainas O. Juo
zaitienė iŠplidė jausmingai.

A. t
ANTANAS LAPINSKAS 
Gyveno 4647 8. Talman Av«, 
Mirė bal. * d.. 1*411 m„ 10 

vai. ryte, sulaukę, pusė. amt.
Gimę. Lietuvoje. Kilo 16 

Tauragę, apakr., Kaltinėnų pa
rapijos Lentynėa kaimo. 

Amerikoje ltgyveno 10 m. 
Paliko dideliame nulIOdlme:. 

moterį Sofija (Po tėvais Guda- 
vlčalte): 2 .Qnu. Antaną Ir Al
bina; 2 broliu. Juoaapa Ir jo 
ftelma. Joną K* Jo moterį Mar
tha; Ivofferka Ona Simonaltle- 
nę; 2 pusneeerla Joaephlne Sla
vinskienę Ir Jo. vyra Vincenta 
Ir Kastancija Wekertenę Ir jo. 
vyra Joną Ir Jų teima.; Ir daug 
kitų giminių Ir draugų.

Velioni, prlklau.ė prie Chl- 
caro. Lietuvių draugljo. Ir prie 
8.L.A. 122-tro. kuopos.

KQna. paftarvotaa J. Llule. 
vlčlaue koplyčioj, 4141 8. Call- 
fornla Avė. laidotuvės (vyk. 
antrad., bal. lld. II koplyčios 
8; 10 vai. ryto bu. atlydytas i 
Nekalto Prasidėjimo iv. Pane
lės parap. bainyCta. kurioje |- 
vyk. gedulingo, pamaldo. ut 
velionio sielą, o II ten bua nu
lydėta. | ftv Ka.lml.ro kapines 

Nuollrdžlel kviečiame vl.u. 
gimines drauru* Ir patirtamu, 
dalyvauti tyoae taldotuvtee.

Nuliūdę;— Moterie. “ 
Brrdlal, BroUenJča,
Ir Giminė*.

Laidotuvių direktorius — J. 
Liulevlčlua, tel. LAF. 8671.

Taipgi noriu pridėti, nau moterys susilaukė gra

šį susirinkimą atlankė R. K. jjos jVertiamos pagyros. Bet 
Generalio Karo Fondo pirmi- jųjų geriausias atlyginimas 

ninkas M. H. Kennelly ir R. — taį jausmas jų pačių šir i 
K. Chicagos skyriaus vy-jdyse kad jos prasideda prie
plaustas pareigūnas Mr. J. -humaniško darbo, kurį
B. Forgan. Tačiau a^'atlieka Amerikos Raudoa-I 
vyko per anksti ir, turėda- aig.Kryžiu, Moterų Draugg' 
mi kitus reikalus, negalėjo _________________

jom garbės ir malonumo jų 
perstatyti savo svečiams.

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAK

ModemišlUM Varuum Tube

Girdėjimo Paąelbrtivan 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

RVKRIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
Kkonomt&ka* • Išmokėjimo 

• (įvarant
KKRIPKIT1M. RAŠYKIT AR SAUKIT 

DYKAI DRUONHTRACUOS 
AR DBL KNYGUTCM

ABBOTT
HfARING Ain COMPANY 

?8 E JACKSON BLVD £HICAGO

L *****59JO Atoku

5

UpUdyk Kopaaa Ir atauk datas* 
DeaioaatrartjM namnoa. d 

laformorlJo Kayn d 
Obllraeljoo J 

f....... •...........*. .......t........  t..t
▼ardao
Adtoaaof

Jt Mlaataa Vai.

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atlankydami 

j Alą Modernišką Lietuvio įstaigą' 
ELEKTRIKINLAI TREATMENTAI 
Ultra-Vloląt Surahlne Ir latrą Red Light 
Radlatlora, Swediah Ifamage ir Movementa.

Moterims — Tradadllenlsls.
Telefonas: VIRginia 9493

A. F. CZESNA, savininkas ____________

1657 W. 45th St., • • Kamp. Paulina St
Mnssocį

Vienintelė Lietuviu 
Wholesale Liųuor 
(staiga Chicagoje

Didelis Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 
Ir Ltetuvl&kų Gėrimų.

Parduodame 
Tiktai Tavernama. 

Užsakymai Išvežiojami 
Sekančią Dieną. 

Valandos: 9 iki 5 P. M. 
Uždaryta kožna Šeštadienį

f

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
■ dėl 
19 4 3

SUPREME
8AVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

FRANK VIZGARD, 8av.

INTERNATIONAL LIGUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. REPublie 1588—9

DABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar ♦emomla Kainomis!

Atvykite | mūaų jardą Ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūš| LENTŲ — MILLUORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOJ — 
dėl garažų, porėtų, vlškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasltnk pertaisymo namų. z

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Mnnager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekma-dlenlals nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:80 valandos popiet.

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

• Tik 

už $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS 

Šiuo Laiku Siūlome
NEPAPRASTĄ BARGENĄ IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

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

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas. Šioie knv-
goie toliau išaiškinama Kataliku tikėiimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vvsk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais
aptaisais. Kaina .......................................................... $3.00

8. Misi.ionieriaus užrašai. Kun. R. Wm. A’exander. 28 
jdomūs aprašymai. Knvga parašvta labai gyvai 
ir idomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ...............................................................................

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir susnaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ............. $1.05

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Ivufi. Dr. K. Mattf-
laitis, M. I. C, ši knvga vra tęsinys knygos 

, “Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip nirmoji
Jtnyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ............. .................................................................  $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis; kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vi«*tų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ............................................................................... $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. IVaggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina .............................'.......... .............................

8. Išpažinties Paslaptis. J. špilmann’as. Vertė B. Kasai-
tis. Įdomus aprašymas kaip kunigas, nekaltai 
pasmerktas už žmogžudystę negali išsiteisinti, 
nors jisai žino tikrą žmomgžudį, bet išpažinties 
paslaptis neleidžia jam pasakyti. 230 pusi. Kaina

9. ftvenč. Jėzaus širdies lntronlzacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ......................................... 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

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

$1.5(

50c

75c

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
daryt Jį kalr 
NAUJA tavo 
dirbtuvėj. DI 
dėtis paslrln
kimas visokių 
spalvų apdan,
<alų.

• • *

2-jų
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® WEST ROOSEVELT ROAD

Ka.lml.ro
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šeštadienis, hal. 10 d., 1043 DIENRAŠTIS DRAUGA^

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
,So. Chicago žinutės
Misijos

Bal. 12 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Juozapo bažnyčioje pra
sidės misijos, kurias ves ku
nigas J. Vaškys, pranciško
nas. Misijos tęsis visą sa
vaitę iki bal. 18 d. Pamoks
lai bus rytais ir vakarais. 
Kleb. kun. V. Cernauskas

lių šeimai, o Šv. Teresėlės 
Sodalicija užprašė šv. Mišių 
auką už velionio sielą.

Garnio dovana
Besukinėdamas po įvai

rias vietas garnys neaplen
kė nei mūsų jaunų veikėjų 
A. Willis namų, 8739 Colfox 
Avė. Dovanų paliko sveiką, 
gražią dukrelę, kuria visi'

hrr a 'ttcrfliiy

Vi U.S.-VAR BONOS
European worken under Hitler 

are forcęd to labor a minlmum of 
84 hours a week and are paid in 
•‘oecupation marks.” After tne war 
thia “currency” will be vrorthless 
serąp8 of paper and the vrorkers 
vrill nave nothlng būt their aorrow.

Here in the United States we are 
vrorking under humane conditions

kviečia visus parapijoms ir džiaugiasi. A. Willis yra pa
tik inčiuosius naudotis Dievo 
malonėmis ypatingai sustip
rėti dvasiniu atžvilgiu.

Aukos Raudonajam Kryžiui
Praeitą savaitę mūsų pa

rapijos pasišventusios mote
rys, būtent Miniotienė ir U. 
Vištartienė prie bažnyčios 
rinko aukas Raud. Kryžiui. 
Teko nugirsti, kad surinko 
virš $100.00. Ačiū mūsų mo
terims už pasišventimą, o 
parapijonams už duosnumą. 
Raudonasis Kryžius pasiekė 
visur ir visuomet ištiesia pa

rapijos komiteto narys ir Šv. 
Vardo dr-jos veiktas rast, 
o Stanislava yra Šv. Teresės 
Sodalicijos narė. Sveikina
me!

Sodaiiečių veikla
Bal. 5 d. Šv. Teresės So

dalicijos įvyko sus-mas. Pri
sirašė nauja narė J. Cickevi- 
čiūtė. Aptarus bėgamuosius 
reikalus, nutarta paaukoti 
parapijos reikalams pusę pel 
no įvykusias pramogos 
($60.00), taipogi nutarta pa
skirti auką proga Šv. Vely-

and receive a wage that permite us 
to save with interest, for the hard 
days that vili follow the war.

Help your country aa you help 
youraelf. Buy War Bonda dvery 
pay day.
WSS 741B V. S. Trtatttnt Dept.

Pranešimai p-

TRIJŲ APSKRIČIŲ 
BENDRO PIKNIKO 
REIKALU

LRKSA Chicago apskri
ties ir Moterų Są-gos Chica
go apskrities valdybos įr 
komisijos (jei buvo tam tiks 
lui išrinktos) nariai ir na
rės prašomi būtinai dalyvau
ti Federacijos Chicago aps
krities mėnesiniam susirin
kime -trečiadienį, balandžio 
14 d., Aušros Vartų para
pijos salėj.

Cicero. — šv.' Vardo drau
gija eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos sekmadienį, 
balandžio 11 d., 8 vai. Mi
šiose šv. Visi nariai privalo 
susirinkti 7:30 į klūbpunj,|

Vargdienių Seserų. Gildos
susirinkimas įvyks antradie 
nį, balandžio 13 d., Aušros
Vartų parap. mokyklos sa
lėj 7:30 vai. vakare. Visos 
narės ir nariai nuoširdžiai

Stovylų remontas
J. Witkus, Šv. Vardo dr 

jos pirm., puikiai atremon- kviečiami dalyvauti susirin- 
tavo stovylų papėdes, kurias kime; taip pat malonėkite 
jau reikėjo pertaisyti ir su- grąžinti už parduotus tikie-
stiprinti. Tame darbe Jonas 
parodė didelių gabumų. Kle
bonas ir parapijonai yra jam

tus pinigus parengimo, ku
ris įvyks gegužės 2 d. Ka
dangi šis susirinkimas pas-

vai. • popiet, parapijos mo- Į F. Budriko Rakandų Krau- 
kykloj. Visi nariai prašomi1 tuvė, 3241 S. Halsted SL‘
atsilankyti . Pranešėjas

Rašt. E. W. Mikutis!

iš kurio sykiu eisim į baž
nyčią. Po Mišių šv. parapi
jos salėj bus bendri pusry
čiai ir susirinkimas, kuria
me bus padaryta viaa eilė 
svarbių pranešimų.

f
A. Valančius

Cicero. — Visų Šventųjų 
draugystės svarbus mėnesi
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, balandžio 11 d., 1

programa
Nedėlioj, balandžio 11 d., 

9 valandą vakare, įvyks gra
ži Budriko radio programa 
iš stoties WCFL, 1000 kil.

Programoj dalyvaus solis-i 
tė Jadvyga Gricaitė ir bus 
atvaidinta Baublių Šeimy
nos drama. Taip pat bus ki 
ti įdomūs įvairumai.

Šias programas leidžia J.

Jei kelias į Dievą tikras 
— s'ela jaučiasi patenkinta, 
laiminga, nebijo skausmų ir 
neieško Dievo, nes jį turi 
savyje. (VI. Putvys).

SKELBKITfiS “DRAUGE’

PASKOLOS 
r . DAROMOS
ANT PIRMŲ MORGICIU

GREITAI IR PIGIAI 
MĖNESINIAIS 

ATMOKEJIMAIS

WHOLESALE
MQUOR 
(STAIGA

galbos ranką suvargusiems, kų ($25.00) ir užprašyta šv.

Mišios už gyvas ir mirusias 
motinas narių, Motinų Die
nos proga, būtent geg. 9 d. 
Narės aplankė sergančias 
nares ir įteikė joms surami
nimo dovanėles. Neužmiršo
me ir mūsų seselių mokyto
jų: Velykų proga ir jos bus 
sodaiiečių apdovanotos. Na
rės stengsis paaukoti religi
nių dalykėlių: rožančių, mc- 
dalikėlių karo stovyklų ka
pelionams, kad jie galėtų į- 
teikti mūsų kariaujantiems 
sūnums. Jeigu atsirastų, ir 
parapijonų, kurie norėtų ka 
paaukoti, prašomi atsilanky
ti į parapijos raštinę (ofi
są).

Darbuokitės sodalietės ir 
visokio pasisekimo jums!

sužeistiems ir t.t.

Nuoširdi užuojauta
\ Pereitą savaitę pasiekė ži

nia, kad buvusio mūsų kleb. 
kun. M. švarlio tėvelis a. a. 
Jurgis Švarlis atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. Kleb. kun. V. 
Cernauskas, seselės mokyto
jos ir vaikučiai, dr-jos ir 
visi parapijonai reiškia nuo
širdžią užuojautą visai švar-

labai dėkingi. Be to, įrengs kutinis prieš parengimą, už- 
ir salėj įvairių pagerinimų, j tat pravartu, kad jame daly- 

, vautų kuo skaitlingiausiai 
Sveikiname žurnalistą į narįaj įr galutinai aptarti

Sočikagiečiai, ypatingai parengimo visus būtinus rei- 
raporteris sveikina žumalis- kalus. J. K.

tą Igną Sakalą, kuris pe.,
25 metus dirba laikraštin^ 
darbą. Linkime pasisekimo 
ir toliau energingai ir išti
kimai darbuotis toje srityje.

Rap.

if

Uveitojame
PO
Obk-ago.

REMKITB 
SENĄ

LTETtiVIŲ 
DRAUGĄ.

*. KANTER. MM.
MUTUAL LIUI OR CO.

4707 So. Halsted St.
norrijRVARn oau

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
ger a lr mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Didžiausia Lietuvių 
Jevrelry Krautuvė

Pirkėjams Atyda!
Mes esam pagaminę naują veltui 

12 puslapių sąrašą tikrų Iteal Estate 
bargenų kurie randasi Ciceroj, Chi
cagoj, Berwyn ir vakariniuose prie
miesčiuose. Mūsų nuomonėje šis yra 
gcriuusla.s sąrašas real estate barge
nų kuris dar esąs išleistas Amerikoj.

Jei jūs ruošiatės pirkti namą ar 
lotą dabar ar artimoje ateityje, rei
kalaukit šio naujo veltui 12 pusla
pių sąrašo nes H tikrųjų tas sąrašas 
jums daug pagelbės pirkime namo 
ar loto. šis sąrašas plačiai išaiškina 
jums daugumą patogumu ir naudą 
turint savo nuosavybę, ir taipgi ra
site adresus, aprašymus, kainas Ir 
sąlygas daugumos bargenų.

žvaigždžių ir spalvų vėliava ple
vėsuoja virš mus visiems brangios 
šalies—tai šalis auksinės progos! 
Padarykit kad tai tikrai bfltų JSnų 
šalis Įgljant nuosavybę nors Jos da
lelės. Proga niekuomet nebuvo ge
resnė negu dabar, kol kalno* ir nuo
šimčio rata daržemos. *

Apdraudos kompanijos. Home 
Owners Loan Corporation. namų 
statytojai, spulkos, bankos ir priva
tiniai savininkai pavedė savo nuosa
vybes mūsų gąrašan.

fila proga norime išreikšti padėką 
tūkstančiams žmonių kurie kreipėsi 
dėt mūsų patarnavimo per praeitus 
28 metus. Mes pagolbėjont daugu
mui žmonių Įsigyti NUOSAVYBĘ: 
AMERIKOS DALELES. Mes pertik- 
rtnom daugumą žmonių kad ‘-Home, 
8weet Home” negalima dainuoti iš 
gaidų re n dos resyčių. Jie taipgi su
prato kad rendos resytės neatneša 
dlvldentų ir du bar jie jaučiasi lai
mingi, linksmi, patenkinti ir laisvi 
savo namuose.

Didžiuokitės Sulini kurioj* gynė- I 
■ate. Jums kurie nesate savininkai Į 
namų kurtuose gyvenate, mūsų pa- j 
tarimas yra. 'BUKIT SAVININKAS 
AMERIKOS DALELftS!”

Bet kuris iš šešių mūsų patyrusių 
pardavėjų maloniai parodys jums be 
jokios obligacijos bet 'kurią nuosa
vybę kurtos yra ant pardavimo ir 
patarnaus jums greitai, mandagiai. 
Įtekmingai ir inteligentiškai.

Neužmirškite kad šis veltai 12 
puslapių sąrašas tikrų real ėstąją 
bargenų yra jūsų tik paprašant.

f

Pašaukit, rašykit ar 
J mŪMj ofisą.

atsllankyklt

, J O H \ O

SVKORĄ
KIČĄ LT O R

S4tt H. ItNb AVĖ. 
PHOŠE — CICERO 4U 

Gyrrm Virins Organika, tjn
Vnd<>% anJntiM- Orcltimnc 

Penia vhiuioNr
28 METAI REAL EHTATE 

BIZNYJE
Aldam SeknindlcidaiM 

Nno I Iki 5 vai. popiet.

SKELBKITfiS DRAUGE

Karo kapelionas 
dėkingas lietuvių
seimai

(LKFSB) Viena lietuvių 
šeima pasiuntė auką dėl šv. 
Mišių kapelionui to dalinio, 
kur jų sūnus tarnauja ka
riuomenė J

tl!"*

K

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOR

OF
Vf(onn* H M i >;f.

Ambrosia & Nectar
BEERS

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir k 11 ii s
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSIAS 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCHMAKRR 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinėj ir Vakarinė; 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kito; 
naudingos maldos.

Jau Spausdinama \
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny

gelė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė.* Chicago* III.

MES PERDIRBAME JOJU SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MUSŲ DIRBTUVfcS TIESIAI JUMS” t

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNU
GVARANTUOJAMAS

Nemeskite savo senų iMėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iė priežasties karo mes visą sa

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

DAR TURIME DIDELJ PA8IRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516 X

Urmo (wholesale) kainomis pristato i alines ir ki
tas įstaigas. Viauomėt kreipkitės pas NORKŲ, Inu 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeLMonroe 0808

'S
4184 ARCHER AVĖ. 3142 W. 63RD ST.

• Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Nevnrmoikit senų, .miinvkivių Htidclirtnkų. ■ Jų negalima, atstatyti. m-* 
daugiau Jų nedirbama. Jikm galima (mtalsytl, kad duotų jums daug 
metų patarnavimą. Jūmu Blg Ben, Little Ben ir kiti budelnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

Mūsų
TĖVAMS

pastatytas
MARIJONA

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUFY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ*

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbe.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

į NEŽIŪRINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

APYLINKES LIETtJVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IMRGirUS
j RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI (!

(JONAMS
DIDYSIS Ofisu* br Dirbtuve: 527 N. WESTERN AVĖ 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI1 — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Pboae: GROvehilI 2242

WHFC-I45O kil.

Jr'' m ’ >

k

•1\:

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everytitng ta tbe line of 

Furnttara

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Repreeefitativa

SHOWROOMS IN 
MKRCKANDISE MART
For appointme.nt call — 

REPUBLIC 6061

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfcGŲ — 

SICTŲ IK KAILIŲ 

Jaunavedėms Syrai ir Suknelė*

. Mūsų Specialybė

I kaitintai, kailiukais 
laida uufcialiitoinin kataionila.

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE

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

Urs. K. P. Dzlub&k Ir Duktė, Sav.

MANIHENI
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dienraštis drauges
Seitadienis, bai. 10 d., 1943

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

LIETUVIS SPORTININKAS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Prašo dėl šaltos mėsos ir dešrų 
sumažinti punktų vertę

Vladas Adomaitis

Vladas Adomaitis gimė 
1915 metais, sausio 25 die
ną. Baigė Šv. Panelės Gimi
mo lietuvių parapijos pra
džios mokyklą ir Lindblom 
high sehool. Pasižymėjo 
sporte. Priklausė prie Šv.

Smarkiai sumažėjo 
bedarbiu skaičius

Washington. — Komer
cijos departamentas, balan
džio 3 dieną, pranešė, jog 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bedarbių skaičius su
mažėjo iki vieno milijono.

Kovo mėnesį sumažėjo 
400,000 bedarbių, o vasario 
mėnesį jų buvo 1,400,000. 
Prieš metus bedarbių buvo

Vardo draugijos.
Vladas Adomaitis į Dėdės 

Šamo armiją išvyko 1941 
metais, kovo 5 dieną. Vladas 
buvo pervykęs atostogų. Jis 
yra patenkintas kariuome 
nės gyvenimu. Dabar jis ran 
dasi San Francisco, Barry 
Camp.

Vlado Adomaičio tėvai, 
Petras ir Veronica Adomai
tis, gyvena Chicagoje, 6925 
S. Talman ave. Jis turi se 
šerį Aldoną.

Chicagos bučeriai, pereitą 
ketvirtadienį, kreipės į Kai
nų Administracijos ofisą, 

j kad būtų pašalintas racioną 
vimo įsakymas No. 16 dėl 
sviesto, sūrio, margarino, 
taukų, aliejaus ir kenuotos 
žuvies ir prašo, kad būtųža 
mesnė vertė punktų dėl šal
tos mėsos ir dešrų.

Marion Isbell, president 
of the Chicago Restaurant 
Association, praneša, jog bu

Tės 1,200 nariams, atsiklau- 

siant dėl įvedimo į viešas 
valgymo vietas vienos ar 
dviejų dienų be mėsos.

Aurora restoranai ir vieš
bučiai, pereitą ketvirtadienį, 
nubalsavo, jog penktadie
niai bus be mėsos visu karo 
laiku. Be mėsos penktadie

niai prasidėjo nuo vakar die 

nos. Auroroje taip pat res

toranai savaitėje vieną die-

vo išsiųsta balsavimo korte ną bus uždaryti.

Sužieduotiniai krito nuo šūvių

- -

Per devynis mėnesius 
Amerikoje žuvo 
1,750 lakūnų

VVashington. — Jungtinė
se Amerikos Valstybėse 
1942 metais, pirmais devy
niais mėnesiais, žuvo netoli 
1,750 Armijos oro vyrų skri
dimo accidentuose.

Daugiausia nelaimių įvy
ko lavinant skrajoti armijos 
oro vyrus, kurių yra didelis 
skaičius, dabar skaitoma 
1,500,000.

Laike devynių mėnesių 
Armijos lakūnai skrido dau-

trys milijonai, į tą skaičių giausia 1,500,000,000 mailių
jungtinėse Amerikos Vais 
Lybėse, tai sudaro 57,000 ke

lionių aplink pasaulį.

įeina ir tie darbininkai, ku
rie trumpai nedirbo dėl pa
ketinio savo darbo kitu dar-
ku- Nuostolių skaičius skaito-

1937 metais buvo. 10,983,- mas neaukštas. Jungtinėse
000 bedarbių. | Amerikos Valstybėse . 1940

1943 metais kovo mėnesį metais buvo 32,245 automo-
dirbo 51,000,000 asmenų. | bilių nelaimės, 

n. .Vi •’T , ;

Dviejų kambarių namely
je, 1900 E. 25th str., Hobart 
township, Indiana, tuojau į 
rytus nuo Gary miesto ribų, 
pereitą ketvirtadienį, rasta 
nušauti du jaunuoliai, mer
gaitė ir vyras.

GIRDĖJO ŠCVIUS

Du darbininkai girdėjo 
namelyje tris šūvius. Rasta 
negyvi: Miss. Mildred Pat
terson, 20 metų amžiaus, ir 
Stanley Crosnjar, 23 metų 
amžiaus. Mergaitės Lavonas 
gulėjo virtuvėje, prie jos šo
no buvo kepimo įrankis, o 
ant stalo virtuvėje stovėjo 
atidarytas ryšulys bacon. 
Vyro lavonas rastas miega
majame kambaryje. Abu as
menys buvo nušauti iš 12 
gauge shotgun. Trečias šū-

šautuvo gaiduką' su kojos 
pirštu.

MERGAITE GYVENO 
EAST GARY

Miss Patterson gyveno 
East Gary, Ind., ir buvo ka
sininkė Gary departamento 
krautuvėje. i

Motina pareiškusi, jog jos 
duktė trečiadienio vakare 
išėjusi iš namų ir sakiusi, 
kad eina susitikti su savo 
drauge. Pattersonai pasakė, 
jog jų duktė ir Crosnjar, 
plieno darbininkas, buvo su
sižiedavę ir ketino šį mėne
sį apsivesti.

60 pėdų krito iš trauki
nio vairuotojas

Garfield Park eleveitori-

HITLERIS PALIKO RUSŲ FRONTĄ

mu į=? *

• - .' “Draugas" Acme photo
Pranešama, jog pereitą savaitę Hitleris paliko rusų fron

tą. Radiophoto atėjo iš Švedijos. Paveiksle matosi Bulga
rijos karalius Boris (kairėje) ir Hitleris (dešinėje) Berch- 
tesgadene. Ribbentropas profiliu galima matyti tarp jų 
dviejų.

Kareivio Laiškas Motinai
RAŠO SCNUS LAIŠKĄ P. SAMIENEI, 3751 SOUTH
CALIFORNIA, CHICAGO, ILLINOIS.

Brangiausioji Mamytė! ( gaitę? Netiesa, aš dėl jų nei
E?su sveikas, gyvas ir vis- laiko neturiu. Nei jokios 

kas gerai sekasi. Pas mus mergelės taip nemyliu kaip 
New York’e jau rodosi pa- tave.
vasaris. Gražus New Yorkas Nežiūrėkite, kad aš jums 
pavasarį. Bet Chicaga gra- taip greitai neatsakau, aš 
žesnė. neturiu laiko. Jus man tik

vis pataikė į kambąrjo šie-i niam traukiniui išvykus iš 
ną. Kilbour ave. stoties, anksti

! pereitą ketvirtadienį, Wi- zert Čia man visi ginčijo, 
Policija pareiškusi, atro- mam Cook, 56’^netų am- kad Chicaga to nepadarys, 

do, jog Crosnjar nužudė žiaus, traukinio vairuotojas^š sakiau kad taip. Tad “su

Girdėjau, kad Chicaga jau rašykite. Sveikinimai Tere- 
sukėlė pinigus ir perka krui Bernadetai ir visai šei

mai.

Jūsų Sūnus Aleksiukas.

mergaitę ir baigė savo gyve 
nimą sėdėdamas ant lovos 
krašto, kai jis paspaudė

iškrito iš traukinio ir krito sibėtinau” iš penkinės. Da 
iš 60 pėdų aukščio į cemen- bar džiaugiuosi, kad Chica- 
tą. Traukinio vairuotojas Sa Jau P«rka kruizerį ir kad 
mirė Loretto ligoninėje. mano penkinė nežuvo.

OU Galt
C I o A R E T V

Dar kas
NAUJO 

buvo pridėta prie

Oboliu ‘Medus’ dabar«

saugoja Old Gold šviežumą!1
Dirbant kartu bu U. S. Department of Agriculture,
Obolly “medus” buvo išvystytas. Vartojant tai, 
mes atradom naują būdą kaip apsaugoti Old 
Gold cigaretų Šviežumą.

Obelių “medus” — išsunktas, ii ivleiiaus, ti
kro obolių skystumo — eina ranka j ranką su pui
kioms tabakoms. {merkiant rinktini Old Gold toba- 
ką i i} ivelnų auksini Obolių "medų" — mes užklę- 
jojam vidun šviežumą ir skoni. Gėrėkitės ftviethi 
Old Gold iiandien!

I’rlakaltant Latakia
TIE PATYS TABAKAI —BE PERMAINOS SKONYJE!

at r

z

Kai tik traukinio vairuo
tojas atitraukė ranką nuo 
variklio, traukinys sustojo. 
Traukinio konduktorius nu
važiavo iki sekančias sto
ties.

Cook, 547 W. Superior 
str., buvo be sąmonės, kai 
nuvežė jį į ligoninę. Jis paša 
kė policijai, kad jautė nema 
lonų kvapą, todėl atidarė du 
ris, kad įleidus į cab oro.

Mamytė, kas tau sakė, 
kad aš myliu kokią tai mer-

Po 19 dienų lakūnas 
išsigelbėjo

Tan ari I

Navy nuostolių 
sąramas

X Misijos Ciceroje Sv. An
tano bažnyčioje rytoj baig
sis 3 vai. popiet. Misionie
rius kun. A. Ignotas, MIC., 
ir klebonas kviečia tikinčiuo
sius kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

X Kun. A. Sandys, MIC., 
“Laivo” redaktorius, vakar 
išvyko į Kenosha, Wis., su 
dvasine pagalba klebonui 
kun. P. Skrodeniui, M.I.C. 
Grįš pirmadienį.

X Kun. B. C. Ivanauskas, 
Tėvų Marijonų auklėtinis, iki 
šiol buvęs vikaru pusiau lie
tuviškoje parapijoj, Akron, 
Ohio, šiomis dienomis iškel
tas į Cleveland, O., Šy. Jur
gio lietuvių parapiją vikarą

X Dievo Apvaizdos para
pijos bažnyčioj rytoj per su
mą prasideda 40 vai. atlai
dai, kurie baigsis antradie
nį, 7:30 vai. vakare. Pamoks 
lus sakys svečiai kunigai.

X “Laivo” velykinė laida 
bus spalvuota ir gausiai i- 
liuetruota. Agentai, norėda
mi gauti didesnį to numerio 
skaičių platinimui, tesikrei
pia į redakciją, arba į brolį 
Vladą.

X Daugelis toleikiečių ruo 
šaasi balandžio 18 d. vykti 
į Darius-Girėnas salę, kur 
bus suruoštas bankietas pa
gerbimui Igno Sakaro, dnr. 
“Draugo” redakcijos nario 
ir jo žmonos Sofijos.

X S. Mickūnienė, 4716 S 
Marahfield Ave., ne tik yra 
narė draugijų, kurios rūpi
nasi palaikymu švietimo ir 
kultūrinių įstaigų, bet pa
sižymi fr gražiais darbais. 
Pav., šv. Kryžiaus bažny
čiai ji įtaisė tris gražias 
kamžas, Labd. Sąjungos ū- 
kiui nupirko 150 jaunų viš
tų ir daug, daug kitokių dar
bų yra atlikus. Bai. 8 d. ji 
šventė savo gimtadienį ir su
silaukė daug sveikinimų ir

Protestas dėl nužudy
mo dviejų žydų 
Sovietų Rusijoje

Chicagoje, Morrison vieš 
būtyje, pereito ketvirtadie 
nio vakare, 600 Chicago uni 
jos narių' pareiškė protestą . . ,

dėl Henry Ehrlich ir Victor japonų nelaisvės

Chieagietis Lt. Harold Mc 
Neese, vienas iš penkių Ame 
rikos lakūnų, po 19 dienų 
irimosi guminėje valtelėje, 
išsigelbėjo.

McNeese buvo keturių mo
Washington, D. C. — Ba-į torų bombonešio pilotas. Jo 

landžio 8 dieną Navy prane- lėktuvas buvo nušautas pie
šė nostuolių sąrašą, kuriame tų Pacifike, kada dalyvavo
pažymėta, jog 4 jūrininkai prieš japonus. Kova vyko va JĮnkėjimų toliau panašiai dar 

mirė, 3 sužeisti ir 9 dingę. gario mėnesį.
Nuo 1941 m., gruodžio 7 Amerikiečių lėktuvas, no- 

dienos, 24,680 jūrininkų ridamas atsikratyti japonų 
įtraukta į nuostolių sąrašą, zero lėktuvų gaują> pasiiei-

do 13, 000 pėdų stačiai že
myn. Kai buvo 100 pėdų nuo 
vandens, tada lėktuvas pakė

įskaitant navy. marine corps 
ir coast guard vyrus. Iš jų 
7,064 mirė, 4,659 sužeisti ir 
12,957 dingę.

buotis.

X Petras Černauskas, 
4201 S. Albany Ave., šian
die išvyksta į kariuomenę. 
Namuose lieka žmona Mal
vina, po tėvais Šimkiūtė. Jos 
tėvai, Antanas ir Konstan-

lė nosį aukštyn. Paskui nu- cija, yra savininkai duonos
sileido į jūrą.

Ta

Du broliai pabėgo iš

Alter, lenkų unijos vadų, nu 
žudymo Sovietų Rusijoje. 
Minimus asmenis nužudė Ru 
sijoje komunistų valdžia.

Henry Ehrlich ir Victor 
Alter buvo Lenkijos žydai, 
socialistų vadai. Dėl jų nu
žudymo plačiame pasaulyje

Pranešama, jog du Mel 
rose Park broliai, pvt. Al< 
bert ir James Edwards, žy 
maus Maywood Tank Corps 
nariai, pabėgo iš japonų ne
laisvės ir su kitais šešiais 6 dieną per toli iš South

Laukiniai jaučiai 
paklusnūs skambalo 
balsui

Pittsburgh. — Balandžio

amerikiečiais kareiviais nu
vyko į Rusiją. Tai pranešė

reiškiamas nepasitenkini- SovietM P«reit4 ket

mas ir protestas. virtadienį.

šeši sūnus Navy
Virden, IK. —Iš Cowdrey 

familfjos šeši sūnūs išvykoj 
Navy. šios šeimos šuo ati
duotas armijai.

Park nuėjo keturi laukiniai 
jaučiai. Policija manė, kad 
jai teks ilgai turėti “klapa- 
to” su laukiniais jaučiais,

Apie pvt. Albert ir James kol jie bus grąžinti į parką. 
Edwards buvo pranešta, jog Bet gamekeeper Hugh 
jie yra dingę, kai krito Ba- Turner turėjo geresnę min- 
taan. Pereitą mėnesį karo tį. Jis paskambino skamba- 
departamentas paskelbė, kad lu pietums. Per kelias minu 

abu broliai Edwadrs yra ja
ponų nelaisvėje.

ir pyragaičių kepyklos ad
resu 3045 West 57 St. Pet
ras Brighton Parke t’Jiri 

daug draugų, kurie atsisvei
kinant linkėjo jam po karo 
laimingai grįžti namo pas 
žmoną.

X Maryann Chase (Čai- 
kauskaitė), 6640 S. Francis
co Ave., įstojus į Amerikos 
kariuomenę — WAVES, ba
landžio 9 d. išvyko į Teach- 
ers College, Cedar Falls, Io- 
wa, reikalingam lavinimuisi. 
Ji yra duktė J. S. Chase, ži
nomo Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno posto veikėjo. 
Baigus šv. Kazimiero Aka
demiją (1934 m.) iki šiol

tes laukiniai jaučiai grįžo į j dirbo Sears Roebuck and Co. 
parką. ~ ;i-• . įstaigoje.. -

ll


