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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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JAPONAI RENGIAS PULTI AUSTRALIJA
Šiam žygiui japonai salose paruošę 
iki 200,000 vyrų kariuomenės

Bando siekti viršenybės ore, bet,
kaip

tt
noma, neturi pavykimo

i

SĄJUNG. VADOVYBE 
Australijoje, bai. 13. — Ne
paisant toj kad šiomis die- 
bodus „jungininkų lakūnai Jje
keliose vietose smarkiai ap-l .. . . ... . ... ’T. r t ti Australijon ir siomis die-

Australiją japonai turi pa
rengę 200,000 vyrų kariuo
menę.

daužė japonų oro jėgas Pa-Į nomis bandė gauti viršeny-
cifike, yra Žinių, kad japo- , m

. ’ . . . i bę ore. Tas jiems nepasise-nai rengiasi atakuoti Aus- , _ .. ,577
x | ke, nes jų daugumas lėktuvų
t rali ją ir sm žemynan įsi- , g aįkir,ta
veržti.

Gen. Sir Thomas A. Bla- 
mey, sąjungininkų sausže- 
mio jėgų Pacifike ir Austra
lijoje vadas, kure yra gen. 
MacArthuro vadovybėje, iš-

Matyt, tuo būdu jiems pla 
nų vykdymas sutrukdytas, 
bet visiškai nesukoneveiktas 
ir Australijai ar anksčiau, 

ar vėliau yra pavojus, sako

SUSITIKO TUNISIJOJE Lenku vyriausybės 
ištrėmime nariai 
pas Londono mayoru

LONDONAS (ONA). — 
Lenkų vyriausybės ištrėmi
me ministrai ir kiti, prezi
dento Rackiewicz ir premje
ro gen. Sikorski lydimi, ba
landžio 9 d. padarė oficialę 
vizitą Londono lordui mayo- 
rui Samuel Joseph jo ofici
aliuose namuose.
• •

Prezidentas Rackie w i c z 
^akė may oru i, kad šis karas
netikėtai lenkus suartino eu* ; *
britais. Jis reiškė vilties, 
kad šis susiartinimas po ka-

Sąjungininkai veržias S. lunisijon; 
girdima, kad tolėliau ašis Įsikasa

SĄJUNG. VADOVYBE pusui jau nėra kur trauktis
S. Afrikoj, bai. 13.—Sąjun- toliau, 
gininkų armijos veržiasi to
liau į šiaurinę Tunisiją pas
kui atsimetančias fieldmar- 
šalo Rommelio korpuso lie
kanas.

Amerikiečiai iš Kairouan 
pasuko į šiaurius, o britai 
iš Sousge veržiasi pajūriu ir 
yra tik už 50 mailių nuo Tu- 
nis bazės.

Yra žinių, kad Rommelio 
korpuso liekanos kažkur to- 

įlėliau pasirenka pozicijas ir

F kelia aikštėn, kad atakuoti • gen. Blamey.

100 japonų lėktuvų susimetė pulti 
N. Gvinėją; 37 numušta

4 SĄJUNG. VADOVYBE japonai padidino lėktuvų
Australijoje, bai. 13. ■— Vy- skaičių. Tad didesnis jų skai 
riausioji vadovybė paskelbė,

“DrftUff&a** Aomu pnoto

Dviejų armijų seržantai, William Brown (kairėje), iš 
Devonshire, Anglijos, ir Joseph Raddall, State Center, 
Iowa, per klaidą viens kitą palaikė priešu. Paskui susiti
ko, paspaudė rankas ir oficialiai sujungė Amerikos ir bri
tų 8-tąją armiją Tunisijoje.

ro bus pagrindas abiems' įsikasa tikslu pasipriešinti 
taūtoms visuose žygiuose 
bendrauti. Toliau jis sakė,

kad v? kar šimtas japonų 
lėktuvų susimetė atakuoti 
Port Moresby, Naujojoj Gvi 
nėjo j. 37 priešo lėktuvai nu
mušti.

ši japonų orinė ataka bu- 
didžiausia. Sekmadienį

45 japonų bombonešiai ir 
koviniai lėktuvai atakavo 
sąjungininkų laivus Oro į- 
lankoje, N. Gvinėjoj. Tada 
23 japonų lėktuvai numuš
ta. Port Moresby atakuoti

čius ir numušta. Kaipo pir
miau, taip ir šį kartą japo
nai nugalėti.

Kai japonai atakavo Port 
Moresby, sąjungininkų laku 
nai kitur buvo užimti ata
komis prieš japonus. Kai 
kurioms japonų bazėms 
smarkiai kliuvo. Numušta 
daugiau priešo lėktuvų, su
naikintos priešlėktuvinių pa 
trankų batarejos. Kai kur 
bombų sprogimais sukelti 
gaisrai.

Šiemet karui reikės 
70 bilijonu dol. «

NEW YORK, bad. 13. — 
Atidarant čia karo bonų 
pardavimo kampaniją, kad 
surinkti 13 bilijonų dolerių, 
kalbėjo iždo sekretorius Mor 
genthau.

Jis pareiškė, kad šiemet

Lenkija pageidauja, kad jos 
ateitis remtųsi ant Atlanti
ko Carterio pagrindo.

' (Kaip Hitleris Europoje 
įsivyravo, lenkai su čekais 
sudarė sąjungą, kad bendro
mis jėgomis kovoti už lais
vę ir nepriklausomybę. Pas
kutiniais Laikais tarp jų kilo 
rimti nesusipratimai, kai 
Maskvta paskelbė savo pre
tenzijų prie buvusios Lenki
jos žymiosios dalies. Lenkai 
reiškė pageidavimo, kad če
kai juos paremtų prieš tas 
Maskvos pretenzijas. Kad

amerikiečiams ir britams. 
Reikia tikėtis smarkių ko
vų, kadangi Rommelio kor-

(Londone apskaiči u o j a- 
ma, kad dabar ašis šiauri
nėj Tunisijoj turi daugiausia 
iki 250,000 kariuomenės, ku
rioje yra apie 150,000 vokie
čiu)- v-Z, -f

(Naciai per radiją prane
ša, kad ašies kariuomenė 
Tunisijoj netikėtomis kon
tratakomis sąjungininkams 
sukelia didelius nuostolius).

Sąjungininkų lakūnai vi
sur ašiai sukelia milžiniškus 
nuostolius. Atakuojamos jų 
bazės ir karo fronte pozici
jos.

Australija šaukiasi daugiau 
^paramos kovai su japonais

1 ' l 4
WASTžĮ,NGTON, bai. 13 — 

Dr, Herbęr|, Evatt, Australi
jos išorinių reikalų minis
tras, pareiškia, kad Austra
lija šiandie velka didžiausią 
karo su japonais naštą Pa
cifike ir ji reikalinga grei- 

h tos sau paramos, kad kokiu 
nors būdu tą naštą paleng
vinti.

Dr. Evatt į Ameriką at
vyko specialiais reikalais ir

sidirbta au Vokietija (Hitle
riu) ir tik paskiau nusisuk
ta prieš japonus. Sako, ei
nant tuo nusistatymu Aus
tralija ir negali sulaukti 
kiek reikiant paramos karui 
su japonais. Laukia ir nesu
laukia daugiau karo reikme 
nų ir medžiagos. Dėl to, ja
ponams yra progos palaips
niui visur įsigalėti ir žeisti.

, Jis iškelia aikštėn, kad 
ji. tai pareiškė .paudo. kon Pacifike turi
ferencijoje

Ministras apgaili sąjungi
nių valstybių nusistatymą, 
kad pirmiausia turi būt ap-

Puerto Rico siekia 
nepriklausomybės

Prisikėlimo dienu 
popiežius kalbės ' 
perrūdija

BERNAS, Šveicarija, bai.
13. — Šveicarijos telegrafų 
agentūra praneša iš Romos, 
kad Prisikėlimd dieną šven
tasis Tėvas Pijus XII celeb- 
riO9 mišias šv. Petro bazi
likoj, kur po mišių pasakys ------------------- --------------, Maskva čekai at
kalbą lotyniškai, o paskiau 10 nuošimčių karo bonams^^s ZiaU,>:

—per radiją kalbės itališ- įsigyti nepakaks, žmonės 
kai.

karui išlaidų reikes 70 bili- - . x .
... m , ___ ... nepažeisti savo turimų ean-jonų dolenų. Tad paprastų f. *.

mažai ir sausžemio kariuo
menės. Visos ten kariuome
nės australai sudaro 80 nuo
šimčių.

Ministras žino, kad Paci
fiko likimu J. A. Valstybės 
tikrai daug rūpinasi. Deja, 
nepaprastas tolis čia turi

SAN JUAN. Puerto Rico. ’varbų ™įdmen>’ “*? pat 
bai. 13,-flio. ..lo. atrtovn kaip,’ak£a', n““tatym“ 
„trinkima. nusprendė .u- pi™lau Uvaduotl Europ*ii 

daryti pastovią organizaciją nac,ų Jun8°*
vesti čia ir Washingtone 
kampaniją tikslu įgyti visiš-

4ką nepriklausomybę.

Visgi, anot jo, Australijai 
parama reikalinga ir austra 
lai to laukia.

Rusai nukovė
2,000 vokiečiu

LONDONAS, bai. 13.—Ži
niomis iš Maskvos, pirma
dienį ties Volchovo, už 80 
mailių pietrytų link nuo Le
ningrado, vokiečiai sukėlė 
penkias atakas prieš rusų 
liniją. Bet visos atakos at
muštos, daugiausia durtu
vais. Daugiau kaip 2,000 vo
kiečių nukauta.

Smolensko fronte 200 vo
kiečių daugiau nukauta.

įvairiu tautu vyrai 
naciu tarnyboje

SU U. S. JĖGOMIS Tuni
sijoj, bai, 13.—Iš paimtų ne
laisvėn ašies kareivių pati
riama, kad ašies kariuome
nėje Tunisijoje su vokiečiais 
podraug tarnauja daug mo 
rokieČių, algerų, Tunisijos 
arabų, lenkų, čekų ir kitų 
pavergtųjų tautų vyrų, dau
giausia buvusiųjų kareivių.

LONDONAS.—Naciai per 
radiją pripažįsta, kad neži
nomos tautybės lėktuvai 
atakavo Karaliaučių. Anot 
nacių, nukentėjo ligoninės 
ir universitetas.

aukotis.
Sekretorius sakė, kad ša

lies finansiniai reikalai yra 
gerąjam stovyje.

Su bombonešiu 
10 vyru žuvo

TUCSON, Arizona, baL 13. 
—Nukrito bombonešis B — 
24. Juo skrido 10 kariškių ir
visi žuvo.
t. •

LONDONAS.—Naciai sa
vo apsaugon paima Siciliją 
ir Sardiniją ir pietinės Ita
lijos žymią dalį.

NEW DELHI. — Britų 
lakūnai atakavo Akyab, Ben 
galio įlankos uostą, Burmoj.

Kongreso žem. rūmai nusprendė, 
kad tėvai paskiausia būtą šaukiami

WASHINGTON, bai. 13.— Bilius pasiųstas senatui.
Kongreso žemesnieji rūmai' Naūjai paskelbtos drafto 
pravedė Kilday bilių, kuriuo pakeistos taisyklės taip pat
nustatyta, kad jauni vyrai 
tėvai paskiausia už visus ki
tus būtų šaukiami karo tar
nybon. Už bilių balsavo 143 
atstovai. Prieš tik 7 pasisa
kė.

sisakė remti lenku.. Čekai jiSunUlklflO }U|)OnŲ

Z52T S.'™,”“ bazę Burnoje
Maskva. Kad taip, tai lenkai 
pasimetė su čekais ir dabar 
kiekvieni darbuojasi atski
rai: čekai laikosi Sov. Rusi
jos, o lenkai pašlijo į Atlan
to Čarterį).

Britams dar didesnė 
taksu našta

BOMBONEŠIŲ BAZE In
dijoje, bai. 13.—U. S. lakū
nai darydami apžvalgymus 
prieš keletą savaičių paste
bėjo japonus pradedant sta
tyti įsitvirtinimus ir bazę 
Toungoo, pusiaukely tarp 
Rangoon ir Mandalay, prie 
geležinkelio, Burmoj.

Leido japonams baigti 
darbą. Ir kaip tik tas pada
ryta, amerikiečiai lakūnai 
ūžtelėjo su didžiaisiais bom
bonešiais ir baigtą bazę bom 
bomis sunaikino—stačiai su

LONDONAS, hal. 13. —
Britų iždo kancleris Kings- 
ley Wood parlamentui įteikė 
išlaidų sąmatą kraštui įžen
giant į penktuosius karo me žeme viską gumaigė. 
tus. Išlaidų numatyta 20,-Į 
624,000,000 dol. Iš to 56 nuo 
šimčisi turi būti sukelti tak
sais. Tuo būdu taksų našta 
dar daugiau bus padidinta.

Britu submarinai 
skandina laivus

LONDONAS, bai.

KARO FRONTUOSE
PACIFIKAS.—Australija šaukias paramos, nes yra 

žinių, kad japonai turi planus įsiveržti Australijos žemy
nan. 'z

Sąjunghiinkų lakūnši daugiau japonų lėktuvų numu
ša, kai priešas bando įsivyrauti ore Paoifike.

TUNISIJĄ.—Sąjungininkų jėgos veržias šiaurinėn 
Tunisijon. Girdima, kad Rommelio korpuso liekanos ten 
kur tolėliau tarpkalniudBe įsikasa sąjungininkams pasi
priešinti.

RUSUA.—Leningrado fronte rusai daugiau kaip 
2,000 vokiečių nukovė atmušę jų atakas. '

BURMA.—Britų lakūnai atakavo japonų okupuojamą 
Akyab uostą, Burnoje.

vyrus tėvus atideda paskiau 
šiam šaukimui.

Pravestas bilius tačiau 
daro dar ir kitą svarbią 
konskripcijoje atmainą. Šian 
dien kiekvienas valstybėse 
apskritis turi pašaukti tar
nybon nustatytą vyrų kvo
tą (skaičių). Dėl to kai ku
rių apskričių boardai priver 
sti išrankioti visus vyrus, 
kai nepakanka jų iš pirmu- 

-tinių klasių. Pravestas bi
lius gi nurodo, kad kvotos 
apimtų kiekvieną visą vais
tytu. Jei vienam kuriam ap
skrity pritrūksta pirmųjų 
klasių vyrų, tad turi būti 
šaukiamas didesnis .įkaičius 
iš kitų apskričių, kur vyrų 
turima. Iš visos valstybės 
pirmųjų klasių vyrai turi 
būti išrankioti ir tik pas
kiausia, prireikus, tėvai ga
li būti šaukiami.

Vadinasi, turi būti tokia 
tvarka: pirmiausia šaukia
mi nevedusieji, paskui vedu
sieji neturį vaikų ir tik pa
skiausiai—vedusieji turį vai
kų.

13. —Į
Admiralitetas • paskelbė, kad /į jj J j^ŠkO VYTU 

britų submarinai Vidurže-1. . , , ,,, , 
mio jūroje 15 ašies laivų IdlVinillKIJdl 
daugiau nuskandino, arba
sugadino. Sako, ten subma
rinai visą laiką sėkmingai 
veikia.

WASHINGTON. — Laivy 
no sekretorius* Knox sako, 
kad kaip tik ašis bus nuga-! 
lėta Tunisijoje, tuojau bus 
valoma Viduržemio jūra. /

LONDONAS (ONA). — 
Ašiai, matyt, trūksta savųjų 
vyrų operuoti laivynus (flo
tiles) Viduržemio jūroje, 
nes ji tarpe prancūzų ieško 
laivininkijos specialistų.

Apie tai vietos sąjungi
ninkų sluoksniai gavo žinių.

Sakoma, šis “rekrūtąvi
mas’’ neturi pavykimo, nes

OMAHA, Neb.—Missouri buvę jūrininkai ir jūreiviai 
upės vanduo užliejo šio mie- prancūzai neturi noro ašiai 
sto airportą. tarnauti.

7



» <•

DIENRAfiTIS DRAUGAIS Trečiadienis, bal. 14, 1943

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
lifiknzk 7WAUl7fU philadelphiečiams pamatyti

J. . tas pasaulines garsenybes.'
(trepsime sviedime Tuo tikslu “Amerikos" pm- :

ladelphijos Žinios” ir rengia 
Mah&noy City, Pa. —r Jur- milžinišką taktinių šokią ir 

gis L. Simniškis — George lietuviškos muzikos koncer-
L. Senesky — sūnus Vinco tą.
ir Marės Simniškių, narys »paj vienintelė proga pa- 
Sv. Juozapo parapijos, tapo matyti pasaulinio garso šo- 
ivaigžde krepšinio sviedinio ir pasiklausyti lietu-
— "AU American”. Būda- vių žvaigždžių dainų. Tiks- 
mas studentu St. Joseph Col- iesnė programa bus paskelb- 
lege, Philadelpbia, Pa., per u vglia5E jau galima
šių metų basket bąli sezo- gkelbti, kad galutinai susi
ną net 515 kartų įmetė svie
dinį — bolę į krepšį v Iki 
šiam laikui nieks to nesuge
bėjo padaryti Amerikoje. Už 
tai gavo garbę — "All Ame
rican”. sporto srityje.

tarta su šv. Kazimiero para
pija, kurios didžiulėj salėj 
ir bus rengiamas tas kon
certas ir šokių vakaras;

Tos iškilmės įvyks gegu-
Ižės 8 d., šeštadienio vakare,

Garbė jo tėvams, Šv. Juo- nes sekmadienį artistai tu- . . .
zapo parapijiečiams, ir vi-; rėš dalyvauti jau New Yor-'kad Misaouri .rpė gali užlieti visą apylinkę, 
siems lietuviams. Nes mūsų ke koncerte. “Amerika’ ’
tautos sūnūs pirmutinis A- 
merikoje garbingai pasižy-

MISSOUIU UPE NERIMAUJA

••Draugaa" Acme pnotu

Ūkininkai prie Fort Calhoun, Nebr. jau pobiskį kraustosi svetur, nes pramatoma,

Anglijoj mažina
Londonas, bai. 12. — 

Britų vyriausybė paskelbė 
kad gegužės 2 d. šiemet tre
tį kartą Britanijoje bus su
mažintas sūrio vartojimas—

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO J
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso '

Ofisas tr Akinių Dirbtinė 
3401 80. HALSTED ST. 

Kampas 34tb Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki F 

Nedėlioj pagal sutartį.

iki 3 uncijų per savaitę vie
nam asmeniui. Šių metų pra 
džią buvo 8 uncijos.

ir
Philadelphijos Žinios steng
sis suorganizuoti didžiausi 

mėjo sporto srityje “All A-j vakarą. Į tokias iškilmes 
mėrican”. laukiama svečių ir iš visų

Be to, šv. Juozapo Kole- lietuvių kolonijų, 
gija, Philadelphia, Pa., su-
teikė jam ir kitą garbę už žinelės nuo Missis-
tai, būtent: Certificate of ...
klemberahip in Alpha Sigma sipi krantų
Nu — Jesuit Honor Society. J gt Louis apylinkėj -jau

X. ar-

Passulinės reikšmės 
iškilmės

lebravimu, neštų dvasinio Parapijiečiai ir pats lietu- 
prisikėlimo žmonių sielose , vių bažnyčios rektorius la- 
Gerasia kaimynas iš anapus, bai džiaugiasi pavykusiais 
Mississippi, kleb. M. Vitkus,; atlaidais ir dėkingi pagelbi-
atitrūkdamaS nuo savo pa
rapijos, taipgi buvo atvykęs 
į pagalbą.

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčia prieš pora 
metų gražiai išdekoruota, al
toriai skęstantis .gėlių bu
kietuose, ištikro, teikė ma
lonaus nusiteikimo besimel
džiantiems.

Paskutinės dienos rytą, 
šv. Mišių metu, visa bažny
čia pajudėjo prie baltojo Die
vo stalo.

Tai buvo įspūdingas pa
rapijos dvasinis pokylis. Pa-„ 
skuti nie j i mišparai ir pro

ninkama, kun. M. Vitkui, y- 
pač tolimam svečiui kun. J. 
Paškauskui už tokią gerą 
pagalbą ir patarnavimą.

Atnaujinta dvasia, malo
nių pripildyta siela, Missis- 
sippi pakrančių lietuviai lau
kia džiaugsmingų Velykų.

A. Ludvikas

pavasaris skuba^ visu i 
kurnu. Sproįfcta medžių pum 
pūrai išskjeisdami žalius la
pus, žydi vyšnios ir savo 
skaniu kvapu pripildo sodus

Philadelphia, Pa. Gegužės parkus.
5, i ir 8 dienomis bus Na-1 pavasarine dvasia, viespa- 
tioial Folks Dance Festival tauja ir Nekalto Prasidėji- 
— tai visų tautų šokėjai su-, mo parapijoj. Gražiai at
vaduos. Lietuviams atsto- švęsti 40 valandų atlaidai._______ _____ ____
vaos dvi didelės grupės — jįems sulaukta pagalbos net cesija^ celebrapjent General 
CMcagos Ateitininkai ir Bos j§ Chicagos Roselando kle- Vikarui Msgr. Ch. Gilmar- 

fcono J. Paškarsko asmeny-tin, asistuojant kun. L. 
je, kuris, nežiūrint reikalų į Drone ir kun. M. Vitkui, pa
pas save pastoracijoj, atvy- mokslininku esant kun. J. 
ko į East St. Louis, kad čia, Paškauskui, buvo gausūs ti
są vo nuoširdžiais ir pamo-; kinčiaisiais, taip, kad sve- 
kinančiais pamckslais, uoliu čiai iš kaimyninių parapijų

ttfito jannamečiai šokėjai. 
Tai retenybė ir didelė laimė

Naciu cenzoriai nebe-
r * iv. - įtleidžia aprašinėti

(LKFSB) Lietuva niekad 
neturėjo tokių spaudos su
varžymų, kaip bolševikų o- 
kupacijos metu. Atėjus nau
jiems okupantams — vokie

čiams — cenzūra taipgi pa
siliko kieta. Lietuviai laik
raštininkai, beieškodami bū
dų, kaip apeiti nacių cenzo
rius, ėmė sovietus kaltinti 
už kai kurias bėdas, kurias 
gyventojai jau patyrė po vo
kiečių atėjimo, taip rašė a- 
pie kai kurias bolševikų blo
gybes, jog skkitytojai supra
to, kad čia turima galvoje 
naujus okupantus — nacius 
Suprato tą ir nacių cenzo
riai ir ėmė tokių dalykų ne- 
beoraleisti.

PABANDYKIT "CJIYSTATEAR”
. \VDABA«

Modemiškas Vacuum Tube

Girdėjimo PagelbUivas 
AKTCAM'S DYDIS MIKROFONO

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

WHOLESAt£
uquor 
įstaiga

* '-'1' ii
..i t gi

4 ji, ąsą .jį '
B • t

Budriko Dideli Krautuvė

Pirkite Čionai, nors jūs gyve
nate tr 150 mailfų nuo Chica- 
gofel Mes tarime pilną pasirin
kimą namams rakandų, kar- 
petiį, toatrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 
dnj, Manketų, radios, rekordų, 
"jmvelry”, 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 nu6 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
Utarnikais. ketvergais ir suba
tomis ikf l6 vai. vakare, fti di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30' metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St.
Tai. CALUMET 7237

išpažinčių klausymu ir ce-
- A - — —

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGŪS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINft 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

išeidami iš bažnyčios gėrė
josi lietuvių uoliu lankymu 
šių pamaldų ir mėgimu gies
mės.

t

Visų atlaidų metu buvo 
meldžiamasi .už taiką pasau
lyj ir už vyrus tarnaujan
čius Amerikos armijoj. Nors 
parapija nedidelė, bet ji jau 
pasiuntė 40 vyrų kovai už 
laisvę ir savo šalį.

po Gbk-aeo.

remkite;
LIETLr^IV 

DRAUGA
N. ŪANTKR, sav.
MUTUAL L1UUOR CO.

4707 So. Halsted St. 
Telefoną*: BOU14BVARD M14

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

DR. S. VVEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti rr Licensuoti 

OPTOMBtrtimi 
13 SUDAU2YTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE, TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: rtmnut.. Trrė-tad.. Fenktad. Nuo 10 ryto Iki < Vnk. 

Antrad. Ir Kptvirtadlcnlnt,, Nuo 10 ryto HU 10 vok. ?
Arttadlcnials tr SekmadlenfatN Pagal Nritart|

■

žynį!!*. Cry nat I.irUtvIMcl lia. lio 
Programai:
WCFI... 1000 k . nedėlioti vak 9 v. 
WHKC.. 1460 k., ketvergais 7 v. v.

Rešzidencija REPubiic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. WESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

IHDEI.IS IAPAItDAViMAH MttgO ' 
MILŽINIŠKO S r \KO MITZJKA- '

UNIV INsrRIMENTV

PASINAiDOR.iT PROGA DAHAI1
KOL DAK NVlšPAKDI (yri.
TŪBOS, CLAH’.NETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES. FLUTES 
hu “cases" — 116.00. 137.50.
$46.00 ir $75.00. Visi gura’t'jotl 
engvam grojimui

KONCERTUI GLITĄ RA . SPA- 
N79KI MANDOLINAI, BANJOS. 
SMUIKOS. TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50, $12.50 iki $36.00. d
STRIUNINIAI BASAI — •$60,(10 J r 
$125.00 ir $160.CO. BASO UZ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE- !
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- , 
VMS BASAMS, VIOLAS IK CEL- i 
LO — $1.50, $3 00. $5.00. $10.00 i 
ir $16.00. Striūnos dėl visų virš- Į 
minėtų instrumentų, BASS ir , 
ŠNARE DRUMS —$18.50, $?3.50, i 
*35.00 lr $50.00. PEDALS. HI- < 
BOYS, CYMBOIJs, I r DRUM Į 
HEADS pataisomi Jums palau- ( 
kiant. MOUTH PIECE vi-iems , 
brass ir "reed” Instrumentams i 
pritaikomi Jūsų KJpoms.

EKSPERTYVAR VICTOR IR 
PHONOGRAPH pataisymas.

Clarine- 
araphones ir 

Smulkoms lr Guitarams.

kitų
Atstatymas visų, dfdįų 

Trlūboms, Saxapltams. 
taipgi

GOLDSTEIN’S
914 Mazwell

MUSIC SHOP 
Št, Chicago

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offics tet YARda 4787 
Namų tsl. PROapact 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

Valandos: 3 — 8 popiet.

TeL YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

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

Ofbo Tel.................VIRglnia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

SVERIA MAŽU UNCIJOS
Kkonomiikaa i akėjimo

Planas •
KRKIPKITCS. RAŠYKIT AR SAOK1T 

DYKAI mBMON8TRAC3JO8 
AB DBL. KNTOUTCS

ABBOTT 'T \ W
HFAB.Hii A'D tOM^iO'?

’S E. BLVP. CHICAGO
i. Uplldjk Kuomi* lr slųnk daba>< 
JO Norta Ormonotro^ja. namuo.. * 
JO At.UjUUt Informacijų kn;n *

Ro Jokio. Maa Obltgacljo. *

Vardaa ................................... .. .. ....................

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street 
Room 1230

Ofiso TeL: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadie$atals Ir Ketvirtadieniais

iki 0 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Narna Tel.: Akerdera 4774

Tat YABds 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais lr Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsillepama — 
Šaukite KEDzie 2868 

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

AalrmadisniaUi Dagai ai(aitarim%

BR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave.
(2-troa lubos)

ToL MIDway 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTAKA^
OPTOMETRISTAS

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
kbautoveje

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591

a
j

f
DEL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RIT DIENR- “DRAUGU"

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANI PIRMŲ M0R6KIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOUTK PBOO> DABABTINfiltt OMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI I ~
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų -Indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loto In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai Umoka- 
ml ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ PTNANSDfR {STAIGA 

— 48 Metai Sekmtage fiiafiilMj 1 --

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4116 Jos. M. Mozeris, 8ec'y. S2M 80. HALSTED ST.

Ofiso t«L VIBginia 0036 
Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso rai.: 1—3 ir 4—8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutartį

/•',.-t UBEDAL EAPHIHOS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tta Ytaaa pom aklų Yl«ua iy- maUaal. tfimcoklta tak lalaA&nl 
ttanamlnųotl Jau modernl*ktRu*U 
metodą, karta r«c*Jlmo mokstaa 

gali aatelktl.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ariilanri Avenne 

Kampos ll-toa 
SMI OAHAZi etas, CMsa«a 

OFMO VALAMDOftt 
•a •:!» ų. ta. tta i:M a m.

TeL YARds 8921.
Res.: KENwood 6107.

DB. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB OHIRURGAS 

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

TU. OANal 6122 *

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’
2201 VV. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. v 
Sekmad., Trečiad. lr Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubiic 7868

$C»«dl
Tradlad. tr

IM T:SS
• :80 a. m.
-S-

Laikai statymo bažnyčių 
ir puošimo altorių Jau pra
ėjo. Dabar svarbiausia da
lyku ym: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TeL OANal 0267
Res. tet: PROspeet 6659

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

Resideneija: 6600 Se. Artesian Ava.
VALANDOS: 11 v. ryto flei 3 p.p. 

0 iki B vaL

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PASINAiDOR.iT


Trečiadienis, bal. H, 1943 OTENRABTIS DKAUOTB TT

TEISĖJO JONO T. ZORIO RADIO KALBA,
Pasakyta iš stoties WGE5, bal. 12 d., 8 v. vak.
Prezidentas * Rooeeveltas racionavim&s karo metu y- 

praneše, kad Šiandien, ba- ra reikalingas tam, kad už- 
landžio dvyliktą dieną, pra- tikrinti jog mūsų kareiviams 
sidėjo antros serijos Karo užtektų viso to, kas tik yra

MOTERŲ ŽEMĖS ARMIJOS 
VIRŠININKE 

r

Bonų pardavimo vajus sukė
limui trylikos bilijonų dole
rių paskolos. Ta didžiulė A- 
merikos žmonių paskola sa
vo vyriausybei yra šiuo lai
ku būtinai reikalinga. Tie 
mūsų paskolinti pinigai bus 
sunaudoti reikalingoms ka 
ro medžiagoms. Kuo dau
giau ir kuo greičiau ta me
džiaga bus pristatyta mūsų 
kareiviams ir mūsų alijan- 
tams, tuo greičiau mūsų nar 
šieji kareiviai galės laimėti 
ir baigti šį baisų karą.

Šis mūsų Prezidento pra
nešimu pradėtas vajus yra 
svarhus mums visiems ame
rikiečiams, kurie mylime 
laisvę, ir kurie norime kaip 
galėdami geriausiai atlikti 
savo patriotišką užduotį.

Mūsų narsūs kareiviai au
koja visas savo jėgas ir net 
savo gyvybę tam, kad mes, 
čionai Amerikoj, galėtumėm
laisvai gyventi. Iš mūsų, kur! Vo pinigus. Pirkime Karo

reikalinga karo laimėjimui, 
ir kad mes visi gautumėm 
sau priklausančią dalį, ne
žiūrint ar žmogus turtingas 
ar neturtingas, ir kad nei 
vienas nebūtų nuskriaustas.

Yra tokių asmenų, kurie 
mano, kad politika yra svar
besnė negu karo laimėjimas. 
Jie sako, kad jie pagelbsti' 

mūsų administracijai. Tai y- 
ra netiesa — jie teikia pa
galbą vien tik tuščiais Žo
džiais. Tas tik skaldo vie
nybę, ir pailgina karą. Ne
pasiduokite tokių žmonių su
vedžiojimams.

Darykime ką tik galime 
prisidėjimui prie sėkmingo 
karo vedimo. Šio antro karo 
paskolos vajaus metu pir
kime tiek Karo Bonų ir štara 
pų, kiek tik galime. Atsi
minkime, mūsų kareiviai 
duoda savo gyvybes, tad mes 
galime ir turime skolinti sa-

VTDrn-AMZrAI’S ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai (vairiuose departa
mentuose. Progra (sidirblmo.

RAYNER IJTHOGRAPHIN’G CO. 
2054 W. Lake St.

ORDER COOKS
Ir taipgi KEPfiJŲ PAGELRININ- 
Kfi. Gera mokestis. Atsišaukite J

CHIIiD’8 
185 W. Madlson

rie esame pasilikę čia na-į Bonus, 
mie, mūsų kareiviai reika
lauja, kad mes jiems prista- 
tytumėm tinkamus ir ge- 

’ riausius karo ginklus. Vieni 

mūsų tą gali padaryti dirb
dami karo dirbtuvėse kiek
vienas pagal savo išgalę, bet 
kas svarbiausia, mes visi ga
lime prisidėti pirkdami Karo 
Bonus taip dažnai ir kiek 

. tik mūsų išgalės leidžia. Tai 
yra mūsų pareiga lr privi
legija.

Pirkimas Karo Bonų nė
ra koks tai didelis pasiau
kojimas, nes tai yra saugiau 
eias pinigų investavimas, ku 
ris atneša mums gerą nud- 
šimtį, ir tuo pačiu kartu duo- 
ia mūsų kareiviams didžiau
sią pagalbą, kuri yra taip 
labai reikalinga.

Atsiminkime — pirkimas 
Karo Bonų yra Dėdei Šamui 
reikalinga paskola ir kad 
savo įdėtus pinigus galite 
atgauti ant pareikalavimo.

Žinau, kad didžiuma mū
sų jau esame pirkę lr per- 
kame Karo Bonus, ir kad 
kai kurie padeda dalis savo 
algų reguliariam Karo Bonų 
pirkimui. Visa tai yra labai 
gena ir girtina, bet to neuž
tenka — mes turime pirkti 
dar daugiau bonų, ir nenu- 
stot juos pirkę kol nepasi
baigs karas.

Nei vienas amerikietis ne- 
. turi sakyti, kad jis jau yra 

pirkęs bonų už šimtą dole
rių, ar už tūkstantį dolerių, 
ir kad tai užtenka. Visai ne!
Mes turime Dėdei Šamui sko 
linti kiekvieną atliekamą do
lerį.

Šiandien karo laimėjimui 
yra reikalinga vienybė Ame
rikoj, tad visi stokime kaip 

u vienas su mūsų Prezidentu.
Mūsų pagalba 'jam dabarti
niu laiku yra labai reikalin

ga-
Nerūgokime jei negauna

me užtektinai gazolino eavo, 
automobiliams, arba tiek, 
mėsos, kiek gaudavome pir
miau. Atsiminkime, kad tai 
yra tik laikinai, ir kad visą 
tai atgausime po karo. Toks,

Svarstoma Įsteigti 
Miluko vardu 
muziejų

Garsusis mūsų plunksnos 
darbininkas velionis Milukas 
turėjo nemažai įvairių ver
tingų rankraščių, kaip, pvz„ 
Basanavičiaus ir kitų; be to 
— per savo amžių jis buvo 
surinkęs nemažai lietuviškų

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius . daiktus 
už PRIENA
MI AUSIAS 
KAINAS.
Turime dideli 

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 — WATCHMAKEB 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

-DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

FkEIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis lr viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

14tli lr Clark Sts.

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WAMTRD 
ADVERTKIRG DEPARTMKMT

127 No. Dearborn Ktreet 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

47RACKER JACK CO.
4800 W. «6Ui St.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARIiOADING CORP. 
Ooor 6, House 3.

1STH A CLARK STR.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TARNAITES
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite J Housekeeper’s ofisą. 
F.DGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sheridan Rd.

MERGrNOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuves darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. laikas lr pus® 
mokama už viršlaikį. ’

KROI.L BROS. CO.
1801 S. Michigan.

REIKALINGOS MOTERYS prlkle- 
Juoti raščiukus ant bonkų. Tradinė 
mokestis 60c ) valanda. Pastovūs 
darbai. Tel. SUPerior 6828.

WAKEM « lMcl.AUC.HI.IN, INC. 
225 F. Illinois St.

("Drtur&i" Acme telephoto) 

Misa Florence Hali, Port 
Austin, Mich., paskirta Wo- 
men’s Land Army viršinin
ke. x

knygų. Šią jo surinktą ver
tingą kultūrinę medžiagą no
rima apsaugoti ir padaryti 
prieinama platesnei visuo
menei. Daroma pastangų į- 
steigti muziejų Miluko var
du. Tuo reikalu eina pasita
rimai ir susirašinėjimas tarp 
Kat. Federacijos vadovau
jančių asmenų. (LKFSB).

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICĮŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
I. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Gražiausiu Pasirinkimas Jaunavedėms

SUKNELIŲ PRIEINAICOICUB 
KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEBMBGŲ — 

SICTŲ S KAILIŲ 
Jaunavedėms ftyrai Ir Suknelie 

Mflaų Spedalybi

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE tIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

1711 W. 47th SL Yards 2a88
Mn. K. P. Dzlubak lr DakM, Sav.

MERGINOS — MOTERYS
Assembly tr Metai depnrt mantuose 
arti vldurmiesčio north aide dirbtu
vę. štai proga veiklioms merginoms, 
kurios yra palinkusios prie ineka- 
niškų darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Malonios darbo sąlygos, dienos 
šiftal. Arti Chicago Avė. "I,'’ stoties 
ir gatvekanų. Atsišaukite j

364 W. CHICAGO AVĖ.

REIKIA MERGINOS

Sumani. Turi turėt gerą kalbantj 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
j Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
METAL SORTERS 

PAPRASTI DARBININKAI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto 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.

FOUNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

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

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kedzle Avė.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite I Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5S49 Shorfclnn Rd.

VYRAI
Bile amžiaus, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos, pastovūs darbai.
INDEPENDENT RED SPRING CO. 

lioe Liberty St.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE f
Pro viso Freight 
Transfer Stoties

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

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisą. Room 310, 
C. & N. W. Passenger Station, Canal 
Ir Madlson Sts., Chicago

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

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEU’ATF.R BEACH HOTEI, 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS AR MOTERYS
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukite J—
4711 W. LAKE ST.

MERGINOS 
Dirbtuvės Darbams

PATYRIMAS
NEREIKALINGA

PASTOVUS DARKAI
,GF,RA MOKESTIS 

PERSIMAINANTI ŠIFTAI 
Amžiaus 18 iki 35 

Pradžioie 60c i valanda 
Atsišaukite po 9 vai. ryte.

Container Corp.
404 E. North Water St.

FOUNTAIN VEITERKOS
Reikalingos dideliam stoek yards 
retail markete; 5H dienu' 4 4 valan
dų savaitėje; malonios darbo ralv- 
gos; pčra skaidytu šiftu; šeštadienio 
popiečiais, sekmadieniais ir vakarais 
nereikia dirbti. Gera Pradinė mokes
tis. 2 savalčiu apmokamos atostogos 
po vienu metu tnrnvstės. Pašaukite 
MR. JOHNSON. YARDS 024 0, EXT. 
343.

SEWING MACHINE 
OPERATORĖS 

75c Į VALANDĄ k
Pradžioj. Keletą pirmos klasės ope
ratorės reikalingos patyrusios prie 
skOros siuvimo, single needle pnwer 
mašinų. Pastovūs darbai. Valdžios 
kontraktas. Room 616.

629 W. WASHINGTON BLVD.

REMKITE “DRAUGĄ’

VYRAI reikalingi prie abelnu dirb
tuves darbu. Be patyrimo. 60 va
landų savaitėje, laikas ir pusė už 
viršlaikį.

TRANSO ENVET.OPE CO.
3542 N. Klmball Avė.

KELETAS VYRŲ
Patyrimas Nereikalinga 

Prie
LENGVŲ PAPRASTŲ DARBŲ 

Phone: Mansfleld 7161 
JEFFERSON ELECTRIC 

COMPANY 
Bellwood, III.

MILLING MACHINE
OPERATORIAI

Pageidaujami vyrai kurie turi 
tame patyrimo.

LIQUID CARBONIC CORP.
8100 8. Kedzle Avė.

Freight Handlers
Reikalingi prie svarbių transpor- 
tacijos darbų. Gera mokestis.

Matykit Mr. Foley.

C. & E. I. R. R.
55 W. Roosevelt Rd.

VYRŲ
PRIE SVARBIŲ DARBŲ.

Patyrimo Nereikia.
Dieną Ir naktį šiftal.

70c į valandą.
Vlršlalkla — laikai lr p u e*. 

Pakėlimas po (0 dienų, 
žemos kainos pietūs.
Gera transportacija.

Reikia prirodyti pilietybę.
Jei dabar dirbate karo darbus 

malonėkite neatsišaukti, 

Nubian Paint & Varnlsh Co. 
1856 N. Leclairs.

Phone BERkshlre ŠIOS. Mr. Roller.

ORDER FII.LERH 
Reikia wholesale grocery kompani
jai. Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Pašaukit Laarndals <000.
1143 S. Und AVĖ. CICERO, ILL,

VYRAI 25 IKI 45
Reikalingi dirbti mūsų shipplng lr 

dyelng departamentuose. 
Darbai atdari dabar.

REI,DINO HOKIF.KY MILLS. 
2300 Wabnnsla.

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

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

HOVREMAN lr SIENŲ PLOVIKA1 
reikalingi. Jr PORTERIU Dirbti 
loop hotelyje. Patyrę pageidaujami, 
gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Housekeeper.

HOTET, RHF.RMAN.
Clark and Randolpli Sts.

VYRŲ “

PRIE SVARBIŲ 

KARO DARBŲ
PATYRIMA8 NEREIKALINGA 
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

Atsišaukit nuo 9 ryto iki 5 popiet.

2924 W. 51»t ST.

CENTRAL STEEL 
& WIRE CO.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir External

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

MERGINOS
IR
MOTERYS

PUNCH PRESS IR 
LIGHT ASSEMBLY

100% KARO DARBAI
Atsineškit gimimo liudijimą ar 

pilietybės popierius.
WITTEK MFG. CO.

4305 W. 24th PL.

Moterys
PRIE .4

LENGVU ASSEMBLY DARBU. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA.

100% KARO DARBAI
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co. 
Belluood, III.

Mansfleld 7161.

ELF.VATOR MERGINOS 
Reikalingos. Kreipkitės prie 

Bell Captaln.
HOTEI, MARYLAND 

904) N. Rlisli St.

VYRAI IR MOTERYS
DARBININKAI — vyrai prie abei- 
nn dirbtuvės darbu. Taipgi reikia ir 
MERGINU. Patyrimas nereikalinga. 
Gera mokestis, pastovūs darbai.

WILSON JONĖS CO.
3300 W. Franklin Blvd.

NAMU DŽENITORTAI reikalingi— 
Vyrai ar Motervs. Geros darbo są
lygos ir mokestis. Pastovūs darbai.

IŠTESI,EY HOSPITAI,
250 E. Superior St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūklai mūsų speclaiybS. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
EILING IVORKS, 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

A.
JUOZAPAS ŠPAKAUSKAS

(SZPAKOWSKI)
Gyveno: 2614 Wellington Avenue, Chicago, Illinois. '
Mirė bal. 12 d.. 1943 m., 7:15 v. vak., sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Vilniaus apskr.. Vilniaus miesto. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Mary (po 'tėvais 

Schultz); 4 dukteris Helen. Afice. Lillian ir Harrief. 6>sūnus 
Leon, Zygmund, Edward, Pvt. lst ciass Henry, George ir 
U. S. C. G. Alvin Schultz: 4 marčias Gertrude, Marv, pflėanor 
ir Catherine; 3 žentus SteDhen Mathias, Lester Regione ir 
Edmund Butler; seserį Pauline Moritz; brolį Vincerit; Švogerį 
Frank Moritz; 17 anūku: ir daug kitu giminiu ir draugu.

Kūnas pašarvotas Ringą Funeral Home, 3358 No. Lawn- 
dale Avė. Laidotuvės įvyks penktad., bal. 16 d., 1943 m. 
Iš koplyčios 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Mykolo parap. 
bažnyčią (IVabansia Avė. ir Paulina St.), kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į St. Adalb&t kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Sflnai, Žentai, Marčios, 
Sesuo, Brolis, švogeris, Anūkai Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius — Harry Ringą, tel. Juniper 0151.

[NEŽIŪRINT KUR BONA — NAKUOSE — SVEČIUOSE . 
AB VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

EARCUTIZ
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲI

Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI MF7TAI1 — ’ 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:S0 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Phone: GROvehlll 2242

WHFC-I45O kil.
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Ueina kasdien, iiskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Mėty — $3.50; Trims Mė"wsi«ms — $2.00; 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavu^

• Bendradarbiams ir korespondentams raštų 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 pataisymam:, ir vengiant pole
mikos ar asmeniikumų. Pasenusio* korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter Ma/ch 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Lenkų-rusų santykiai ir Baltijos valstybės
LENKUOS TREMTINIAI RUSIJOJ

Praėjusį sekmadienį didieji Amerikos dienraščiai pla
čiai rašė apie rusų-lenkų santykius. Jie rašė apie Mask
vos užsispyrimą po šio karo prijungti prie Rusijos tas 
Lenkijos dalis, kurias bolševikai 1039 metais, vokiečių- 
lenkų karo metu, buvo pasigrobę.

Kad stipriau paremti šį savo reikalavimą, Maskva 
laikanti pusantro milijono Lenkijos tremtinių Rusijoj 
kaipo užstatą.

Prieš kiek laiko Lenkijos vyriausybės užsieny pre
mieras Sikorskis buvo susitaręs su Stalinu, kad sovie
tų valdžia laikys tuos tremtinius Lenkijos piliečiais ir 
leis jiems iš Rusijos išvažiuoti. Tačiau Stalinas tos su
tarties nebepildo, Lenkijos tremtinių iš Rusijos nebeiš
leidžia. Jie laikomi Rusijoj kaipo užstatas. Kol lenkų 
vyriausybė nenusileisianti ir neišpildyeianti Stalino te- 
ritorialinius reikalavimus, tol lenkų tremtiniai turėsią 
vargti ištrėmime.

Anglijos vyriausybė patarusi Sikorskiui tuo tarpu 
nedaryti griežto reikalavimo atstatyti prieškarinę Len
kiją, nes lenkų tremtiniams gali būti tikrai blogai.

Tuo reikalu konferavęs su Prezidentu Rooseveltų Len
kijos ambasadorius Ciechanovvski, bet tos konferenci
jos pasekmės nesą žinomos.

VERČIA PRIIMTI RUSIJOS PILIETYBĘ

Dabar, kaip pranešama, Maskvos valdžios agentai va
ro didžiausią kampaniją, kad priversti lenkus tremti
nius išsižadėti Lenkijos pilietybės ir priimti Sovietų 
Rusijos pasą. Kurie lenkai atsisako tai padaryti, tiems 
neduodama maisto ir siunčiami į sunkiųjų darbų sto
vyklas. Didesnieji lenkų patrijotai esą net mušami.

Taip pat pranešama, kad tal*p 300,000 ir 400,000 len
kų tremtinių Rusijoj jau išmirė. Mirusiųjų tarpe esąs 
Jonas Pilsudskis, maršalo Juozo Pilsudskio brolis, ir 
Aleksandras Prystoras, buvęs Lenkijos premieras.

Pranešama dar vienas gana karakteringas dalykas. 
Kai Amerikos lenkai turėjo pamaldas gv. Patricijaus 
katedroj, New Yorke, už mirusiuosius lenkus tremti
nius, komunistų simpatizatoriai norėjo įtikinti Valsty
bės Departamentą Vašingtone, kad pamaldas reikia 
sustabdyti, nes jos gali užgauti Sovietų valdžią.

{tempti lenkų-rusų santykiai sustabdė ir tremtinių 
šalpos darbą, kurį pirmiau Amerikos lenkų visuomenė 
dirbdavo.

Ne vienas rimtesnis Amerikos laikraštininkas išsi
reiškė, kad pastatymas pusantro milijono žmonių (len
kų tremtinių) į tokią padėtį, yra toks žiaurus, toks ne
žmoniškas pasielgimas, kokio ligšiol dar nėra buvę.

U. S. PASIRENGUSIOS GELBĖTI

Balandžio 12 d. The Chicago Sun korespondentas 
Londone Frederick Kuh praneša, kad Jungtinių Valsty
bių ir Didžiosios Britanijos vyriausybės planuoja dary
ti “draugiškus diplomatiškus’' žingsnius, kad paveikti 
Maskvą lenkų tremtinių reikalu.

Apie šį reikalą buvo tartasi ir tada,' kai Anglijos už
sienių reikalų sekretorius Antkoay Eden lankėsi Va
šingtone. Be to, Sovietų Rusijos vyriausybė oficialiai 
painformavusi Lenkijos vyriausybę svetur, kad visi len
kai, kurie buvo ištremti Rusijon iš Rytų Lenkijos nuo 
1930 m. iki 1941 m., bus laikomi Sovietų Rusijos pilie

čiais. • « A
Tai visus lenkų politikus ir diplomatus išjudino pro

testuoti ir kitokius žingsnius daryti.

GAZIMNANCIO8 ŽINIOS

Praėjusį penktadienį Chicago Sun ir taip pat Time3 
turėjo įdėję tikrai gszdinsnčių žinių. Jas skelbė ir ra
dijo pranešėjai, padarydami savo išvadas, daugumoje 

nepalankias nei Baltijos valstybėms, nei Lenkijai. Pa
našiu žirniu skelbė ir kai kurie žurnalai.

Anot tų žinių, Prezidentas Rooseveltas ir Anthony 
Edenas būk tai sutikę atstatyti tarp Lenkijos ir Sovie
tų Rusijos 1041 metais buvusias sienas. Vadinas, tuo 
būtų patenkinti Maskvos reikalavimai; Sovietų Rusijai 
tektų prieškarinės Lenkijos dalis ir taip pat- Baltijos 
valstybės.

The Chicago Sun vakar dienos laidoj su pasitenki
nimu konstatuoja, kad, girdi, jePTrezidentas Roosevel
tas ir Edenas tikrai būtų sutikę patenkinti Maskvos už
gaidas, tuomet ir lenkų tremtinių klausimas “sėkmin
gai” išsirištų. Tai, girdi, labai teigiamai atsilieptų ir į 
visų kitų jungtinių tautų santykius.

Anot The Chicago Sun, reikia, “ appeasementų ”, rei
kia Stalino imperialistinius reikalavimus patenkinti, rei
kia pražudyti visą eilę mažesniųjų tautų, kad didelės 
valstybėš plačią gerklę prikimšti.

Toks laikraščio nusistatymas yna neteisingas, negra
žus, tiesiog nežmoniškas.

NĖRA TAIP BLOGAI
Bet, gana iš patikimų šaltinių sužinota, kad tiems 

gazdinimams nėra rimto pagrindo.
Baltijos valstybių ir Lenkijos dalies, prie kurios Mask

va reiškia savo pretenzijas, padėtis nėra pasikeitusi. 
Valstybės Dępartamentas savo nusistatymo Baltijos 
valstybių ir Lenkijos sienų atžvilgiu nesąs pakeitęs. 
Prezidentas Rooseveltas gal ir kalbėjosi su Edenu apie 
Baltijos valstybes ir rusū-ienkų sienų klausimu, tačiau 
savo pritarimą neteisingiems Maskvos reikalavimams 
nedavė, nes negalėjo duoti. Kad taip pasielgti, pirmoje 
vietoje turėtų paskelbti, kad Atlanto Čarteris jau ne
begalioja, kad jis visai atmetamas. Mes esame įsitikinę, 
kad Jungtinių Valstybių vyriausybė neduos agresoriams 

vyrauti, bet Atlanto Čarterio dėsnius, pertvarkant po
karinį Europos gyvenimą, taikins visoms tautoms, ne
darant išimčių nė Baltijos valstybėms.

Karatiemės žodis
Praėjusį sekmadienį per radijo kalbėjo Anglijos ka

ralienė Elzbieta. Jos kalba pasiekė visą britų imperiją 
ir taip pat Jungtines Amerikos Valstybes.

Karalienė karštai ragino moteris atsinaujinti krikš
čioniška dvasia. Ji perspėjo, kad brangiems krikščiony
bės dėsniams šiais laikais susidaro nemažai pavojų.

Tarp kitko, jinai giliai vertino moterų vaidmenį šia
me kare, Siekiančiame nugalėti žiaurius priešus. Ir po
karinio pasaulio rekonstrukcijoj moterų vaidmuo bū
siąs svarbus ir didelis. Karalienė Elzbieta pabrėžė, kad 
tik religiniais pagrindais pagrįstas gyvenimas bus stip
rus. Anot jos, pokarinio gyvenimo rekonstrukciją rei
kės pradėti nuo namų. “Kūrybiškoji ir dinamiškoji krikš
čionybės jėga padės mums pakelti tą moralinę atsako
mybę, kurią istorija uždeda ant mūsų pečių” — sakė 
karalienė.

Jos kalba buvo rimta, turininga ir įsidėmėtina.

Kam dar nėra visai aišku, kaip didelius darbus dir
ba Amerikos katalikų misionieriai, tepasiskaito šaunų 
misijų žurnalą “Catholic Missions”. Esame tikri, kad 
jį pasiskaitę sužinosime tą, ko nežinojome ir tikrai 
nuoširdžiai didžiuosimės savo misionieriais.

Į SPAUDOS APŽVALGA
Dėl maisto racionavimo

“Darbininkas” rašo:
» /

“Tokie pesimistingi nusiskundimai, ypač kai dėl 
tariamojo “alkinimo”, neturi rimto pagrindo. Be abe
jo, dabartinis maitinimosi sutvarkymas yra perdaug 
griežtas. Nieks to neginčija. Bet tai įvyko ne dėl ko
kio ypatingo sumetimo žmones badu marinti. Toks 
tikslas yra ko toliausias nuo mūsų vyriausybės sume
timų, nes jei kas, tai jau Washingtono administracija 
trokšta karą laimėti. O kaip jį laimėsi, jei namų fron
tas bus išalkęs ir nepajėgiąs pagaminti karo reikme
nų. Labai gražu pasišvęsti, nusiraminti ir tuo būdu 
sutaupyti maisto kovojantiems fronte kareiviams, ku
rie eavo ruožtu šelpia kareivius, statydami laivus, 
aeroplanus, tankus ir gamindami įvairių rūšių amu
niciją. Ranka, ranką mazgoja. Mūsų administracija 
puikiai tą supranta. Ji nenori silpnyti namų fronto. 
Priešingai, nori jį sustiprinti ir tuo tikslu lygiai vi
siems dalina maistą. Ji siekia sutramdyti gobšiųjų 
piliečių pasikėsinimus supirkti sau ko daugiausia 
maisto ir brangiai jį pardavinėti. Tuo būdu vyriau
sybė nori pastoti kelią panikai, infliacijai ir galimam 
iš to kilti visatiniam badui. Tad valdžios norai ko ge
riausi. Gali būti klaidų, bet klaidos duosis atitaiso
mos. Nėra abejonės, kad vyriausybė nepraleis pro au
sis kilusid žmonių balso ir atkreips dėmesio į pada
rytas klaidas. Netenka abejoti, kad po vieno kito 
bandymo ji prieis prie pilno susitvarkymo.”

kumpai

Bolševikų “Vilnies” redak 
torius V. Andrulis aną die
ną rašė:

“Visų jų dienos Lietuvo
je pasibaigė”.

Vadinas, nė vienas lietu
vis, kurs nori matyti Lietu
vą atsistatant laisva ir ne
priklausoma valstybe, į Lie
tuvą nebegalės grįžti, nes 

ji, anot Andrulio, jau bus 
pražudyta — prijungta prie 
Rusijos. UK

Kad Andrulis ir Co. nori 
Lietuvai pražūties aišku kad 
ir iš šių jo žodžių:

“Jų manymas, kad Ame
rika po karo grumsis su 
SSSR ir siųs savo armiją 
Lietuvon, yra ligotas many
mas”.

Šiais žodžiais Andrulis aiš 
kiai pasako savo norą, kad 
atėjusi į Lietuvą Sovietų 
Rusijos armija daugiau ne- 
be pasitrauktų.

Ką tai reiškia, ir aiškinti 
nereikia.

•

Kiekvienas padorus žmo
gus, tikįs į Roosevelto ir 
Churchillio iškeltus šio ka
ro šūkius, į Atlanto Čarterį 
ir, pagaliau, į paprasčiau
sius teisingumo ir žmoniš
kumo dėsnius, anuos Andru
lio žodžius pavadins rusiš
kojo imperializmo ir milita- 
rizmo rėmimu.

Nejaugi Andrulis yra toks 
naivus ir nežino, kad demo
kratijos kaip tik ir kariauja 
prieš agresorius.

•

Kiekvienas padorus lietu 
vis, ar kad ir nelietuvis, taip 
jaučia: — Jei Sovietų Rusi
ja kariauja dėl tų pačių ide
alų, kaip ir visos kitos Jung
tinės Tautos — dėl tautų 
laisvės ir demokratijos, tai 
kodėl jos armija būtinai tu
ri pasilikti Lietuvoje ir ko
dėl Amerika po karo turėtų 
grumtis su SSSR, kad jos 
armiją iš Lietuvos išvyti?

•

Jei Sovietų Rusija norėtų 
Lietuvai ir kitoms tautoms 
laisvės ir gerovės, jos armi
ja, išvijusi nacius iš Lietu
vos, iš ten laiku ir tvarkin
gai pasitrauktų, paliekant 
patiems Lietuvos žmonėms 
susitvarkyti, sau valdžią iš
sirinkti ir gyventi laisvu ir* 
nepriklausomu gyvenimu.

•

Audru U i r kompani
ja nori, kad raudonarmiečiai 
visada pasiliktų Lietuvoj dėl 
to, kad linki eavo tėvų 
kraštui pražūties, nelaisvės.

Dėl to tai Andrulį ir kitus 
jo tavorščius padorieji lie
tuviai vadina tautos išdavi
kais. Ir teisingai.

Kas jvyko prieš 25 m.

(Iš “Draugo”, 1018 metų 
balandžio 14 d.)

Besarabija atsimeta nno 
Rusi jos.,. Besarabijos sei
mas, anot pranešimo iš Bu- 
charesto, nusprendė atsimes
ti nuo Rusijos ir prisidėti 
prie Rumunijos.

Kaip naciai žadėjo 
Vilnijoje steigti 
autonominę Olandija...

Meinoud M. Rast van Ton- 
ningen, direktorius Olandi
jos Rytų Kompanijos, ma
tyt prisimindamas ankšty
bes nius vokiečių pažadėji
mus, vasario 13 d. bekalbė
damas Assene, Drento pro
vincijoje, priminė, kad že
mių plotai apie Vilnių esą 
rezervuoti olandų kolonis
tams, kur jiems esą pažadė
ta įsteigti “Nauja autono
minė Olandija”.

Vasario 24 d. laikraštyje 
“N i e u w e Rotterdamsche 
Courant ” pasirodė vokiečių 
įkvėptas šitoksai ano pas
kelbimo atitaisymas: “Žinan 
tieji vietinę padėtį supran
ta, kad negali būti nė klau
simo apie rezervavimą že
mės olandams, tokių inten
cijų neturėta. Kovojančių 
frontų užnugaryje nebus že
mės parceliavimo. Tik, kaip 
aiškiai tą pasakė Adolfas 
Hitleris, turime būti tikri, 
kad tie, kurie aukojo savo 
kraują Europos išgelbėjimui, 
bus pirmieji pašaukti prie 
žemės. Taigi, a— tęsia toliau 
nacių įkvėptas laikraštiš, — 
olandų šansai įsteigti savo 
padalinį Rytų Europoje pri
klausys nuo jų kovojimo iŠ-

Raštas valst. sekretoriui 
Hutl dėl tremtinių 
Čarneckių

Amerikos lietuviai, rūpin-^ 

damiesi išlaisvinti iš Sibiro 
ištrėmimo Čarneckių šeimą 
(Amerikos piliečiai) ir pagel 
bėti kitiems tremtiniams, į- 
teikė Valst. Sekr. C. H^ill 
prašymą. Jį pasirašė Amer. 
Lith. R. C. Federation, Lith. 
Socialist Fed. of Americ^y 

Lith. U. S. Victory Bond 
Committee, Baltic Amer. So
ciety Ine., Association to 
Libercfte Lithuania, Lith. R.
C. Priest’s Comm., Lith. R.
C. Alliance of Amerioa, Lith. 
Choirs Assoc., Amer. Lith. 
Council of Greater, Am. Lith?* 
R. C. Women’8 Ali., Marian 
Fathers, Saint Casimir Au- 
xiliary, Lith. Amer. R. C 
Organist Ali., Lith. Sisters 
of St. Francis, St. Joseph’s 
Lith. R. C. Ass. ,of Labor, 
Knights of Lithuania, Lith.
R. C. Charities, Lith. R. <2^, 
Priest’s League of America 
ir daug žymių ne lietuvių 
tautybės amerikiečių.

' (LKFSB)

vien su vokiečiais ir nuo jų 
besąlyginio prisidėjimo priSą 
Naujosios Santvarkos”, — 
taip- rašo haėių laikraštis.

Siautė viesulas
Hackleburg, Ala. — Ba

landžio 12 dieną Alabama 
plačioje srityje, šiaurėje, ir 
šiaurės vakaruose, siautė 
tornado (viesulas). Devyni 
asmenys žuvo ir 32 sužeisti.

LONDONAS.—Lenkų te
legrafų agentūra praneša, 
kad naciai panaikino žydų 
“ghetto” Krokuvoj ir Lod- 
ziuj. Sako, žydai išžudyti' ą

Aukok savo kraują, per R. 
Kryžių, karo reikalams.

'•e* X-
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VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 74
Everythlng in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN
MERCH/VNM8E MART 
Fer appointment eall —

REIPUBLIC 6051 
■—r-

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

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonus SEELEY

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD



Trečiadienis, bai. 14, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGIU,

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE i Pranešimai
Gražus organizuotas 
veikimas

Bridgeport - Bai. 7 d., lBP“diD8“ P^kaitao skaitė 
parap. mokyklos kambary į-1 konau,as P- įvardis ir 
vyko skaitlingas Federaci- kuB' 1 Pranski8 Be to, a-
joa skyriaus susirinkimas bejuo'e >™n.
pirmininkaujant Kaktai, to J- P™n8kjs parodė pritai- 

tiniakaujant V. Balandai.

Klaipėdos atplėšimo pami- j Federacijos Chicago apo- 
nėjhnas kovo 19 d. Feder kritiea susirinkimas įvyks šį 
skyr. pastangomis pasisekė.! vakarą, balandžio 14 d., 8 

vai., Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambary. Su
sirinkimas svarbus. Turima 
reikalų svarstymui. Be to,

Susirinkime pirmiausia pa 
daryta pranešimas iš drau
gijų, kad:

Labdarių 5 kp. rengia agi- 
tatyvį vakarą.

TT. Marijonų Bendradar
bių apskritis (raportavo O. 
Mažeikienė) stropiai rengia
si prie iškilmingo paminėji
mo 30 metų sukakties Mari
jonų'įsikūrimo Chicagoje Ir 
prašo visuomenę nuoširdžiai 
rengtis prie to paminėjimo.

Moterų Są-gos 49 kuopa r r 
turėjo sėkmingą pramogą.

kintus judomus paveikslus.

P. JanČauskaitei ir V. Ba- 
landai padarius pranešimą 
apie kai kurių vargšų sun
kią gyvenimo būklę, P. Jan- 
čariskaitė ir J. Dimša įga
lioti rūpintis teikimu jiems 
pašalpos. Čia pat susirinki
me jiems šiltos užuojautos 
pareiškė veikėja Vaišvilienė,
V. Balanda, valgomųjų daik
tų krautuvės savininkas įr 
veikėjas A. Budria ir k.

J. Šliogeris

Irt corpore" į
ARD 2 skyrius rengia vo-! dyrinę pugl^

jaus vakarienę bai. 18 d., 
parapijos patalpose vienuo
lyno naudai.

L. G. Fondo 1 skyrius ren
gia pramogą.

Iš Federacijos Chicagos 
apskrities platų pranešimą 
padarė V. Balanda.

Iš Chicagoje centralinio 
lietuvių komiteto U. S. Ka
ro Bonams pardavinėti su
sirinkimo pranešimą padarė

Cicero. — Draugystė Šv. 
Motinos Dievo Sopulingos 
eis “in corpore” prie šv. Ko
munijos sekm., balandžio 18 
d., 7:30 šv. Mišiose. Visos

susirinkime svarbiais klau
simais kalbės žymus kalbė
tojas, žurnalistas, kun. K 
Barau' ka*. Jo kalba nesi. ę j 
pcrių'ni, bet bus įdomi.

Kviečiame visų organiza
cijų, draugijų atstovus ir 
Chicagos veikėjus atsilanky
ti į šį susirinkimą. Valdyba

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių Chicagos apskrities su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
bai. 14 d. Aušros Vartų par. 
mokyklos salėj, tuoj po pa
maldų. Nuoširdžiai kviečia
mi visų kolonijų atstovai 
kuo skaitlingiausiai suva
žiuoti ir pasitarti svarbiais 
reikalais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin

ka res kviečiamos susirinkti kimas įvyks bai. 14 d., 7:30
į svetainę 7 valandą ryto. / 

Iš priąžasties Velykų šven 
tės, draugystės sus-mas bus

SPORTAS
Legijono ristynės 
Army Navy Fund •

Dariue-Girėnas postas ren 
gia ristynės ir kontertą sa
vo salėj, 4416 S. VVestern 
Avė., trečiadienį, bai. 14 d. 
Rietynėse dalyvaus John M& 
son, legiono čempijonas, ku
ris šį kartą imsis su Rudy 
Hoffman, gerai žinomu risti- 
ku ir fizinės kultūros ins
truktorium. “Dzūkų kara
lius” Juozas Bancevičius, su
grįžęs į ristynės, imsis su 
Joe Rogatski, lenkų vetera
nu. Po to Bancevičius žada 
išguldyti vis.vs Požėlos ris- 
tikus ir patį Požėlą ir kibt 
į sprandą strošnam ristikui, 
žinomam Angel (Mia urice 
Tillet). John Holda, milk
monų čempijonas, imsis su 
Jack Ross, South Side čem
pionu.

Kontestas jaunų vyrų bus 
po ristynių programos. Bus 
duodami 3 prizai už gėriausį 
kūno sudėjimą. Dalis to va
karo pelno bus skiriama Ar- 
my-Navy Relief Fund, iš ku
rio šelpiama kareivių ir jū
reivių šeimos.

Bancevičius sako: “Kad 
palaikyti dzūkų garbi, Dze- 
važi, broluži, išguldzysin vi-

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS I
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

urnr k/mtyci daimt crnnr

'John Mason

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

MIXED

MALIAVA
Už galioną .. .* 98c

KEM-TONE ~ 
Už galioną ... $2.98 

Grindų Lygintojai
(Floor Sande rs)

Už' vieną dieną $1.50
wallpaper7

(Room Lots) 
Parsiduoda už .... z C 

ir aukščiau OOC

sus imeikus, necik Požėlų, 
bet ir stebecinu Angel”.

BEN MOORE “One Coat”

ENAMEL
Už galioną $1.98 

FLAXOAP
2 svarų
blėka .......................... O7C

TIKRAS

LINSEED ALYVA
Ui galioną ................rSC

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna) 

paketas .. .................... 15c

vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

pirmad., bai. 26 d., 7:30 v.v. LucHle S. Dagia, -rašt.
Draugystė rengia “hu-noo ,.. ■ — ■ ... - . —

J. Šltogerib KomiįVnuta- party” įgūžės 12 d Komi- Bukauskienė kviečia visus 
rė bonų pardavinėjimo vei- alja: A- I*i<>elieiiė, O. An-j atsilankyt ir smagiai laiką

kimą pradėti nuo Šv. Jur
gio parapijos Bridgeporte ir 
tęsti vajų per visas liet. ko
lonijas. Bonų vajaus reika
lais visų lietuvių kolonijų 
veikėjai lai kreipiasi į šios 
kolonijos skyr. pirm. V. Ba
landą, 3249 S. Morgan Št.

Kun. J. Prunskis turinin
goje kalboje papasakojo gau 
tas laiškais žinias iš Londo
no ir Lietuvos.

ARD 2 skyrius užsimokė
jo Feder. centrui duoklę už 
1943 metus. *

Skyrius kovo 4 d. buvo su
rengęs Vasario 16 dienos Įprtu- 
minėjimą, kuris puikiai nu
sisekė. Turiningas paskaitas 
skaitė dr. Biežis ir kun. J.
Prunskis. A n k ų surinkta 
virš $38 00. Išlaidas apmo
kėjus, Liet. Oelb. Fondui li
ko $23.00, kurie įteikti Fe
deracijos centro iždan.

tanąitįenė, E, Pauzienę. O.' prąleisti. Korespondentė

i II1

ALBERT V. PETKUS
Gyveno 2507 West 45th Place. Mirė Balandžio 

13 d., 1943 m., 3:30 vai. popiet, sulaukęs 29 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Oną (po 
tėvais Miklovaitė); tėvelį Antaną ir motinėlę So- 
phią; 2 brolius Antaną ir Konstantą; seserį Julia. 
uošvį Celestiną ir uošvienę Oną Miklovus, ir daug 
kitų giminių draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 6812 So. Western 
Avė. Kas link laidotuvių bus pranešta rytojaus 
laidoje.

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

Nuliūdę.:—Moteris, Tėvelis, Motinėlė, Broliai, 
Sesuo, Uošviai ir Giminės.

Dėl platesnių informacijų pašaukite Grovehill 
9142.

mu

4. + A.
ANASTAZIJA
VILfilKffiNfi

(po tėvais L'rbullČ)

Gyveno 5333 Ko. McVIckrra 
Avo. Mirė Bai. 12 d.. I94»tp.,
4' vai. ryte, au lau kus puaės am
žiaus.

Ulinė Lietuvoje. Kilo IA 
Kituno apiOtitėlo. (fnnjumtealio 
parapijos, Svalmkų kalino.

Paliko dlčeltarrio nulifldlme:
3 linkteria Oną Zudyckti-nę. 
Bronlalavą Gatch Ir žentą La
voną fr Ulcbletą; 2 afliYna An
taną Ir marčią ė»Bą. Watthew 
Ir marčią Dorothy; 10 antikų; 
brolj Kaflmrnrą l’rbą Ir Jo Ari
mą; nederi Agotą Kunja Ir Joa 
Aet mą. Ir daug kitų giminių, 
drangų Ir pažJirtAmų.,

KOrtim pagarvotna Mieha- 
w|ci! koplyčioje. 2214 W. 23r«I 
Place. tgUdotirvėa |»yka Ketvir
tadieni, Bai. 15 d. 1043 m. IA 
koplyčios 9:00 vai. ryto hun 
atlydėta ) Ar. J noru po parap. 
bažnyčią. Kommlf lH.. kurtoje 
|vyka gedulingo. pamaldoa už 
rellonėa alėtą. Po pamaldų bua 
nulydėta J Av. Kazimiero ka
pine*.

Nueftlrdžlat kviečiame vham 
gimine., draugua Ir pažiatamua 
dalyvauti lloce laidotuvėse.

NuINMf:
IHtktorys, Mirtai. RrntK 

Saaun. .tankai ir Uiiuliiūs.
lald. dlrvktnrlua Laebawlrz Eli 

Ir K««at. Telef. Pan. t 2SH.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE hieną Ir NaktĮ

4665-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-84 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayėHe 6727
RADIO PROGRAMAS — 8:66 vai? Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

II stotine WOES (1390), au Povilu galtimiaru.

Dvi žaizdos širdyje
Kansas City, Mo. — Vie

nam vyrui, 31 metų am
žiaus, širdyje buvo padary
tos peiliu dvi žaizdos. Dvi 
valandas tęsės operacija. Ma 
nonų, jog vyras gyvens.

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m,)• • •

Meniški, Vertingi f z’",,"/': • —

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis

|{ė-kor<l;is—

Si Firma Virš 50 Metų 
Tom Pačios Šeimos

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

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

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Comfterce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4335 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į - ' -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2160

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nrnunicskit seny, Riirielninkų. Jų negulima. atstatyti. ne.
daugiau jų nedirbama. Juo* galinai pataisyti, kad duotų Joms daug 
metų patarnavimą. Jūsų BĮ g Ben, Little Uen lr kiti budelnlkal Kali
ma pataisyti. \

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI AGENTŲ KOMISU

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

1^' * • x4 Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

- VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisą* Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

NARIAI

Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavim**

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse.

I. J. ZOLP
1646 WEST 4flth STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonee YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. lORth OT. 
8814 WEST 23rd PLACE

16821 SO. MKHMIAN AYE.

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
LITUANICA AVENUE Phone TARDĖ 496»

I. LIULEVICIUS
80. CALIFORNIA AVR. Phone LAFAYETTE 857?

P. J. RIDIKAS
8854 SO. RAL8TED OTREET 710 W. 18th OTRIOM

Telephone YARDS 1416
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t Lietuviai kariai kovoje už U. S. j
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą}

HITLERIS SUSITIKO SU MUSSOLINI Koks jūsą stovis drafto reikale
KURIE VYRAI BUS IMAMI J KARIUOMENĘ. J KĄ 
BUS ATSIŽVELGIAMA. KOKIA TVARKA BUS 
IMAMI VYRAI Į ARMIJĄ.

LAIŠKAS ANTANUI JAKUČIUI, 

CHICAGOIE

L

1L * JT

• jflir
Rašo Corp. St. Urbonavičius

Corp. St. Urbanavičius gi
mė Lietuvoje. Į Dėdės Šamo 
armiją išvyko 1942 metais, 
sausio 1 dieną. Dabar ran
dasi Kitty Hawk, N. C., ar- 
teterijos dalyje. Yra neve

dęs. Tėvai gyvena Lietuvoje. 
Corp. Stinley baigė mokslus 
Lietuvoje. Prieš išvykstan į 
armiją priklausė prie,kultū
ros Ratelis. Gyveno Chica
goje.

Corp. St. Urbanavičius pa 
rašė laišką Antanui Jaku
čiui Chicagoje. šį laišką de
dame į “Draugo” puslapius.

i teliečiams, tai jau gan aiš
kiai man pasirodė, kad ir 
susirinkusiai publikai jis bu
vo įdomus, taipgi ir kiti 
margumynai.

Iš to visko man atrodo, 
kad visi sukruto šiam tiks
lui su pasiryžimu darbuotis. 
Už tai duodu likusiems na
riams geriausią kreditą ir 
linkiu jiems geriausių pasek 
mių toliau darbuotis visiems 
išvien, ir jau nebejsileisti tų 
išgamų komunistų.

Jūs, drauge Tony, rašote, 
kad ir iš šio parengimo pel
no turėjote. Smagu tai gir
dėti. Ir dar smagiau girdėti, 
kad jūs visi rateliečiai iš li
kusio savo pelno paaukavote 
Raudoną j am Kryžiui $25. 
Pasakysiu, paaukavote ge
ram tikslui. Ir, be to, jūs vi
si nutarėte pirkti karo bonų 
iš savo iždo vėliau. Ir šiam 
tikslui aš linkiu jums ge
riausių pasekmių.

MES LAIMĖSIME

Jūs rateliečiai buvote už
pulti priešų, tai tų komunis
tų, o visgi jūsų pergalė bu
vo nors ir nuostolių turėjo
te. Faktas pasilieka, kad lai

"Draugas’' Acme photo

Hitleris ir Mussolini (kairėje) susitiko ir tarės karo rei
kalais. Pasitarimuose dalyvavo ir ašies karo vadai.

Jaunuolis prisipažino kaltu
13 METŲ JAUNUOLIS NUŽUDĖ 72 METŲ 
AMŽIAUS MOTERJ.

Naujas vyrų kariuomenėn 
ėmimo pertvarkymas taip at 
rodo:

Jei jūs esate tarp 18 ir 38 
metų amžiaus ir fiziškai tin 
kami: ' *

1. Jūs kečia karo tarny
bon įtraukimas šiais metais, 
nežiūrint ar jūs esate vedę 
ir kiek turite vaikų, išsky
rus tik tą atvejų, jei esate 
priskirti prie class 3-D, kur 
jūsų pašaukimas armijon su 
darytų žmonai ir vaikams 
sunkenybių^

2. Jūs esate numatyti 
įtraukti į karo tarnybą, ne
žiūrint kokios rūšies jūs dar 
bą dirbate, išskyrus pilną 
laiką, esminį žemės ūkio dar 
bininką ar nepavaduojamą 
darbininką esminėje indus
trijoje.

3. Bendrai tvarka šaukti į

kariuomenę bus tokia: Ba
landžio mėnesį bus pašaukti 
likę vyrai oass 1-A, ir pir
mieji vyrai tik su žmonomis 
ar oollateral dependents. Ge 
gūžės ir birželio mėnesį bus 
pašaukta daugiau vyrų tik 
su žmonomis ar coliateral 
dependents. Liepos mėnesį 
ir iki šių metų pabaigos bus 
pašaukti likę vyrai tik su 
žmonomis ar coliateral de
pendents, ir tėvai.

4. Tėvai bus šaukiami pa
gal eilės numerius, kaip ki
ti inductees buvo šaukiami. 
Tada vietos boardai kiekvie
ną tėvą nustatys, ar jį šauk
ti į kariuomenę ar perkelti į 
<f.ass 3-D. Bet manoma, jog 
mažai bus perkilimų į 3-D.

Sudarys stiprią armiją

imu

mėjote, ir po visos šios ko- 
SVEIKAS, DRAUGE TONY vos vėl pradėjote vieningai

Pirmiausia tariu ačiū už'darbuotis Ratelio tik8lui- 

laiškutį, kurį gavau nuo jū
sų prieš porą dienų. Taip 
pat tariu ačiū jums, drauge, 
už suteiktas naujienas iš sa
vo gyvenimo ir iš visos Chi
cagos padangės. Viena ta
čiau naujieną. man. buvo 
svarbiausia — tai apie Kul
tūros Ratelio gyvavimą ir 
veikimą. Tikrai buvo siur
prizas apie tai girdėti, nes 
aš nebemaniau, kad Ratelis 
gyvuos, kaip kad gyvavo 
praeityje.

SMAGU GIRDĖTI

Pasakysiu, juk tiaip pat yra 
ir su mūsų šia valstybe — 
tik daug platesniu mąstu.

Jau kurį laiką mes esa
me įtraukti į šį karą. Prie
šai įtraukė mus į kovą, už
puldami mūsų kraštą.. Mes 
tačiau visi stojome ginti sa
vo šalį ir mes jau esame 
tikri, kad tuos priešus nuga
lėsime, nors ir daug turto ir 
gyvybių teks paaukoti už 
tai. Tačiau kada užbaigsime 
šį darbą, tai ir vėl galėsime 
laimingai gyvuoti ir links
mintis — taip, kaip prieš ka-

Ratelis buvo užpultas ko- r4-
munistų, kurie norėjo pasi-! jjgĮ pO gj0 karo tai jau ne 
naudoti jo pinigais ir patį bekus taip, kaip įvyko po 
Ratelį išdraskyti. Tu man,; praėjusio karo. Jau šį karą
drauge, apie visa tai para
šei. Ir visgi man smagu gir
dėti, kad tie užpuolikai ne

mes tikrai užbaigsime savo 
tuos priešus ir išgamas šios 
šalies. Mūsų jaunajai kartai

pasinaudojo pinigais — nors nebereikės stoti į karo suku- 
ir ne visi pinigai nuėjo ge-J rįug įr baisenybes, nes nuo 

iriems tikslams. Vienok tai gjo karo nebeliks mūsų ša-

Nevvburyport, Mass. — Ed. 
Dow, 13 raetų amžiaus jau
nuolis, septinto skyriaus mo 
kinys, prisipažino, jog jis už 
mušė Lydia S. Cook, 72 me
tų amžiaus.

Moters lavonas buvo ras
tas jos namelyje, kūr ji gy
veno ir buvo devynios katė3. 
Moteriškė buvo nužudyta su 
plaktuku, jos pakaušis buvo 

sulaužyta..

Sakoma, jog 13 metų jau
nuolis nužudęs seną moterų, 
jog ji nepalankiai išsireišku
si apie to jaunuolio tėvą ir 
brolį. Girdi, moteriškė parei
škusi, jog tojo jaunuolio tė
vas pavogęs jos kopėčias.

.. , ..
šovinių, kurių mums reikia 
karo užbaigimui.

Tat stokite visi išvien pe- 
tis į petį šiam darbui ir pa-Į 
dėkite mums sumušti šios I
šalies užpuolikus ir visus iš
gamas.

Sudie, drauge Tony.
— Jūsų draugas, 1

Corp. Stanley Urbanavičius
P. S.: Prašau atiduoti ge

riausius linkėjimus visiems 

Ratelio nariams. Linkiu ge
riausio pasisekimo visiems 
rateliečiams. Stanley. Į

Kada jaunuolis buvo sulai 
kytas ir prisipažio kaltu, jis 
pareiškė, jog dabar jo širdis 
palengvėjo ir jam ramiau 
pasidarė. Per penkias dienas 
vaikas jautė didelį sąžinės 
išmetinėjimą.

Dar ne viskas prarasta, 
jei šis vaikas jautė sąžinės 
išmetinėjimą, ir • neramumą. 
Dar galės prisikelti naujam 
gyvenimui. i

Šis įvykis rodo, jog tėvai 
turi daugiau kreipti dėme
sio į vaikų auklėjimą ir pra
tinti juos valdyti keršto' jau
smą.
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Sumažėjo traffic 
mirčių

Chicaga" yra pagerbta, kad 
joje sumažėjo traffic mirčių. 
1941 metais buvo 623 mirtys 
dėl traffic, o 1942 metais bu 
vo 465 mirtys.

Gaisras nušlavė narni
Chicagoje, 3515 S. Michi

gan avė., pereitą pirmadie-j 
nį, kilo gaisras. Gaisras su
kėlė $50,000 nuostolių. 40 
darbininkų išbėgo į gatvę.

Paul V. McNutt, chair- 
man of the War Manpower 
Commission, pareiškė, jog 
tarp 18 ir 38 metų amžiaus 
vyrų Amerikoje yra 22,000,- 
000, 14,000,000, fiziškai tin
kami į armiją.

Dabar iš minimų vyrų 
7,600,006 yra armijoje. Dar 

civiliniame gyvenime yra 6,- 
0400,000 vyrų. Manoma iki 
šių metų pabaigai sudaryti 
10,800,000 armiją. Tokiu bū

du manoma iki šių metų pa
baigai iš 6,400,000 vyrų pa
šaukti į karo tarnybą 3,- 
200,000 vyrų. 3,200,000 vy
rų paliks žemės ūkio ir in
dustrijos darbuose.

Navy nuostoliai
Navy departamentas, per

eitą pirmadienį, paskelbė 21 
jūrininko pavardę nuostolių 
sąraše, įskaitant vieną chi- 
cagietį dingusį akcijoje. Nuo 
karo pradžios navy nuosto
lių sąraše turi, 24,737 jūri
ninkus, įskaitant navy, 
coast guard ir marine corps 
vyrus.

Illinois valstybėje 
1942 m. ęimė 154,048
Springfield. It. — Illinois 

valstybėje 1942 metais gi
mimų buvo 154,048. 1921
metais gimė 150,715 asme
nų.

Illinois valstybėje 1942 me 
tais buvo 86,708 mirimai. 
Tokiu būdu Illinois valsty
bėje padaugėjo 67,240 žmo
nių.

yra geriau, ne kad būtų visi 
pakliuvę į užpuolikų rankas. 
Jeigu būtų pavykę jiems 
tuos pinigus užgriebti, tai 
jau jų nosys būtų pakilusios 
į padanges, ir dar jie būtų 
pasityčioję iš visų Kultūros 
Ratelio narių.

Laimė betgi, kad jiems tai 
nepavyko. Todėl visi užpuoli 
kai turi tylėti nosis nuleidę 
ir be pelno.

Kai šis įvykis buvo pergy
ventas, tai aš maniau, kad 
likusieji ratelio nariai nebe
turės jau ūpo šioje darbuo
tėje. Bet kada tu, drauge,

lies priešų.

PADĖKITE MUMS 
LAIMĖTI KOVĄ

Užbaigimui karo jūs visi 
turite dėti pastangas, kad 
mes juo greičiau tai pada
rytume. Mes visi šios šalies 
kareiviai stojame į priešo 
ugnį, aukodami gyvybę už 
šalį, o jūs visi likusieji turi
te kartu su mumis kariauti, 
ne stodami į priešo ugnį, bet 
savo darbais ir kitokiomis 
pastangomis, pav. pirkdami 
karo bonus ir karo stempas. 
Nes ko daugiau jūs perkate

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MĖSŲ DIRBTUVĖS TIESIAI JUMS”

Gražus pavyzdys
Chicagoje, prieš keletą sa

vaičių, vienai šeimai gimė 
dvynukai, mergaitė ir ber
niukas. Tuos du vaikus paė
mė auginti kitos dvi šeimos; 
jos minimuą vaikus įsūnino 
ir įdukterino.

Šeima, kuriai gimė dvynu 
kai, turi dar šešis vaikus.

šeimos, kurios paėmė au
ginti dvyukus, yra bevaikės.

žinoma, daug gražiau, jog 
paima vaikus auginti, negu
šunis vedžiotų. ,

Kada naciai bus 
nugalėti

London, April 12 d. — 
Daugiau kaip pusė Ameri
kos kareivių, esančių Euro
pos bazėse, mano, jog naciai 
bus pergalėti 1944 metais. 
54 procentai mano, jog na
ciai kris 1944 metais; 28 
procentai kareivių mano, jog 
naciai žlugs 1943 metais; 
14 procentų — 1945 m., ir li 
kusieji mano, jog naciams 
ateis galas nuo 1946—1950 
metų.

\ v

Gazolinas iš pinacų
Gazolinas ir sintetinė gu

ma yra daroma iš pinacų.

X Kun. J. Jančius, MIC., 
Tėvų Marijonų namo Chica
goje viršininkas, išvyko sa
vaitei į R&cine, Wis., kur 
lietuvių parapijos bažnyčio
je ves misijas.

X Sį vakarą Federacijos 
Chicago apskrities susirinki
mas ir kun. K. Barausko pa
skaita aktualiais klausimais. 
Katalikų veikėjai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

X Nekalto Prasidėjimo Pa 
nelės Šv. parapija jiū pra- 
dėjo ruoštis prie meiibes Va
karienės, kuri įvyks1 gegu

žės 9 d., parapijos salėj. Į-
žanga $1.50 su taksais.

>. t
X Amerikos Lietuvių Dūk 

terų klubas šį vakarą ren
gia kortavimo ir kauliukais 
žaidimą Šv. Kryžiaus para
pijos salėj, 7:30 vai. vakare. 
Visas pelnas skiriamas lab
dariams.

X K. Aukškalnis, Gary, 
Ind., veikėjo J. Aukškalnio 
sūnus, sekmadienį, balandžio 
18 d., Šv. Kazimiero parapi
jos salėj, Chicago Heights, 
rodys judomus paveikslus a- 
pie Kristaus kančią.

X John Mason, Amerikos 
legiono Darius-Girėnas post 
džiunerių mėgiamas vadas, 
šį vakarą Darius-Girėnas sa
lėj vėl risis su pagarsėjusiu 
ristiku.

• *
X Pranas Maskolaitis, po 

sėkmingos operacijos Wes- 
ley Memorial ligoninėj, jau 
gerokai sustiprėjęs ir šio
mis dienomis žada grįžti na
mo. Maskolaičiai gyvena ad
resu 7029 S. California Avė

X Ateitininkų draugovės 
baletas, ruošdamasis gastro- 
lems ir dalyvavimui tautų 
festivalyje, Philadelphia, Pa., 
rengia vakarą, gegužės 1 d., 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj. Gautas pelnas skiriamas
kelionės lėšoms. Tikslas ver- 
. . it. c ttas paramos.

• » -i - ' l
X Kun. Antanas Mažuk

na, MIC., Milwaukeė' ' Wis. 
lietuvių parapijos klebonas 

sėkmingai užbaigęs misijas 
Marąuette Parke ir Roselan
de, kelias dienas poilsio' pra
leido Chicagoje. Kufcl/ Ma

žukna pasižadėjo, aplinky
bėms leidžiant, atvykti da
lyvauti red. Igno Sakalo pa
gerbimo bankiete.

■ .A
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man parašei ir dar atsiuntei karo bonus to daugiau pade-
straipsnį apie Kultūros Ra
telio perstatytą veikalą, ku
ris buvo gan sėkmingas ra-

DABAR Yra Geriausias Laika* Pirkti Pirmos Ritele*

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neitmeakite savo senų tedėvėtų rakan
dų, bet payeskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai Įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar ffi priežasties karo mes visą na- 

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

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite temainyti aavo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

TEL.: LAFAYETTE 3516į

Namų Materijola Ui Dar temomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardų ir apžiūrėkite ata
kų ir aukžtų rfliM LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viftkų. skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaallnk pertafeymo namų.

date savo broliams kariauto
jams. Iš tų jūsų pinigų mes 
gauname daugiau ginklų ir

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1

STANLEY LITWTNAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
iki i> yųi,. pietų, 
to valandos popiet.

Selunadlentala nuo t vai. lyto Iki 1J .yal,. plytų, 
Klforrile dlenorrila nuo 7 valando* ryto Iki t:*

Vaičiulaičio naujas 
paskyrimas - vertėju 
kariuomenėje

Rašytojas A. Vaičiulaitis 
gavo pranešimą apie savo 
darbą kariuomenėje: bus pa
skirtas vertėju. Kol išeis pa
grindinį karini apmokymą, 
Vaičiulaitis pasiliks Miami 
Beach, tik gal kitoje daly
je, ir drauge turės anglų 
kalbos pamokas iš kariuo
menėje esančių profesorių. 
Vaičiulaitis Miami > Beach 
mieste jau turėjo progos su
tikti keletą lietuvių. - ■


