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l-OJI ARMIJA UZ 25 MAILIŲ NUO TUNIS
Visam Tunisijos vakariniam 
fronte vyksta aršios kautynės

Britų infanterija tik už 15 mailių 
nuo Tebourba kelių sankryžio

DAUGIAU KAIP 30,000 BELAISVIŲ PAIMTA TUNISIJOJE

SĄJUNG. VADOVYBE, bal.
11. — Visam vakariniam 
šiaurinės Tunisijos kalvuo- 
tam fronte vyksta aršios 
kautynės.

y Britų 1-osios armijos in
fanterija veržiasi Tebourba 

a link, kur yra kelių sankry
žas. Yra tik už 15 mailių. 

Viena armijos gausinga
grupe paėmė Medjez El Bab 
miestelį ir kietuoju keliu stu 
miasi rytų link, stačiai į Tu 
nis, kurs yra tik už 25 mai-

ynų.

Amerikiečių armija ir bri 
tų 8-oji armija prancūzų gru 
pės padedamos pagyvina vei 
ksmus prieš ašį pietiniam 
fronto šone.

Britai susimetė veržtis to
Į
liau pajūriu šiaurių link ir 
tikisi greit paimti Enfida- 

! ville miestelį, iš kurio išsiša 
koja net penki kietieji keliai.

Anot apturimų čia rapor-j 

tų, sąjungininkai visam from 
te ne tik pažangiuoja, bet 
dar nelaisvių paima.

"Draugas” Acme photo

Gen. MacArthur oro jėgos 
atakuoja kitą japonų konvojų

SĄJUNG. VADOVYBE Gauta žinių, kad jau trys
Australijoje, bal. 12. — Są- konvojaus laivai sugadinta, 
jungininkų lakūnai užklupo Konvojuje yra 6 prekiniai
ir atakuoja dar vieną japo
nų konvojų, kurį sudaro de-

laivai, o kiti karo laivai. 
Sugadintų laivų didumas

vyni, ar daugiau karo laivų, sprendžiamas — du po 8,000 
šiauriuose nuo N. Gvinėjos tonų, o vienas iki 5 000 tonų.
pakrančių.

Mažiau maisto 
produktu civiliniams
VVASHINGTON, bal-16. —

Karo informacijų ofisas pra
neša, kad šiemet mūsų kraš-

... ................ . i, - , te civiliniai gyventojai apie
Ilga italų belaisvių kareivių eilė matos, einant , belaisvių stovyklą. 1,400 italų ka-ig nuošimčiu9 mažiau maisto
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Pavergti žmonės pageidauja, kad 
Vokietija smarkiau liepsnotų!

LONDONAS (ONA). —vykę Londonan žmonės paša 
“Vokietija liepsnoja!” koja, kad kaip tik belgai ir

šie žodžiai žaibo greičiu olandai išgirsta lakūnų ata- 
pliata per nutamsintus ryti- kas prieš Vokietiją, visi su- 
nius Olandijos ir Belgijos simeta prie langų, kiti užsi- 
miestelius ir kaimus, kaip Hpa ant namų stogų stebėti 
tik britų lakūnai susimeta nuo sukeliamų gaisrų žėruo- 
atakuoti vakarinės Vokieti- jančius padebesius. Paste- 
jos karo pramonės centrus bėję džiaugauja vieni ki- 

ten sukelia gaisrus. tiems sakydami, kad tie gai-
Iš vakarinės Europos at- srai reiškia artėjantį jų iš-' 

. laisvinimą iš nacių vergovės.

reivių buvo belaisvėn paimta El Guettar, kur staiga Amerikos jėgos juos sučiupo. 
Dargiau kaip 30,000 ašies kareivių buvo paimta belaisvėn laike sąjungininkų stūmi- 
mosi pirmyn šiaurės Tunisijoje, kur “ašis” dabar yra į spąstus patekus.

Britai neigia 
australu šauksmą

produktų turėsią, negu pra
eitais metais. Sako, pritruk
sią to ir kito. Bet maisto kie 
kio produktų sumažėjimas 
nebus pavojingas žmonių 
sveikatingumui.

Vadovybė iškelia aikštėn, 
kad iki bal. 1 d. Naujosios 
Gvinėjos kampanijoje japo
nai neteko 38,000 kareivių 
nukautaisiais ir sužeistai
siais, o sąjungininkų nuosto
liai 10,531 nukautųjų, sužei
stųjų ir dingusiųjų.

Olandai grobia 
darbininku rekordus
LONDONAS (ONA). — 

Vietos oficialūs olandų sluo
ksniai apturi žinių iš Olandi
jos, kad ten olandai patrio
tai susimeta grobti žmonių

Suomijoj reiškias rimta krizė 
dėl nacių keliamų reikalavimų

STOKHOLMAS, bal. 16. visiškai išgriauti. Naciai pa-^da pietvąkariniam Pacifike ta, kadangi daug maisto rei yyrų igsįuntimą. Vokietijon į 

Žiniomis iš Suomijos, šuo- reiškia, kad jei Suomija to ir Australija šaukias dau- kalinga karo frontams ir privalomuo8ius darbus '
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Karo informacijų ofisas
LONDONAS, bal. 16. —į pripažįsta, kad maisto aitu- rekordll3 ir kJ

Japonai vis smarkiau bruz- aclja krašte yra tikrai rim- tuQ bfldu ’jaunų

mių vyriausybėje reiškiasi nedarysianti, vokiečiai- oku-
rimta krizė. Vyriausybėje 
yra nacių šalininkų. Spėja-

puosią visą Suomiją.
va-

von

giau paramos. Tend-lease” programai vyk-

17 m. amž. vyrukai 
nebus šaukiami 
karo tarnybon
WASHINGTON, bal. 16.

Praeitą vasario mėnesį 
masiniai nacių pramonių 
bombardavimai olanduose ir 
belguose sukėlė daug gilaus 
įspūdžio ir džiaugsmo. Ne
paprastai daug žavėtasi bri-
tų lakūnų žygiais ir plačiai

JOlo gandų, kad vyriausybė jmta k kld {ia
^planuojanti drafto amžių su- . ...r J pat sąjungininkų invazną,

mažinti iki 17 metų jaunuo- , . .. .._ . . kurios visi pavergtieji taip
daug laukia.

Olandai ir belgai nepap- 
Karo departamento sekre- rastai daug interesuojasi 

torius Stimson pareiškia, Amerikos karo pastangomis, 
kad armjja ir vyriausybė ne Dėl to pastebima vokiečių 
turi tos rūšies planų. propaganda, kad tą intere-

savimąsi tarp žmonių kiek 
galima sumažinti.

Kai paskutiniais laikais 
apart britų lakūnų nacių 
pramones Prancūzijoj ir Vo1 

NEW DELHI, Indija, bal. kieti joj pradėjo atakuoti ir 
16. — Ramree salos pakran amerikiečiai, savo specia- 
tėse, už 50 mailių pietrytų liuose pranešimuose ameri- 
link nuo Akyab, Burmoj, bri kiečių vardą naciai mini tik 
tų lakūnai nuskandino še- retuose atsitikimuose. Tas 
šias valtis, kupinas japonų daroma tuo sumetimu, kad 

^kareivių. Be to, Mayu upėje pavergtuose žmonėse nesu- 
keletas japonų valčių suga- kelti džiaugsmo ir vilties.

Kartais pati nacių spauda
Liberator bombonešiai ata; kad

kavo japonų airdrom, Mag Amerjka karQ
we ir Blemhem, arti Yuwa, ina. ,,
kur yra japonų vadovybes paiymima kad dauĮfuma3
stovy a, su e gaisrai. pagamintų reikmenų atsi

Amerikiečiai lakūnai tą duria jūros dugnan, 
pat laiką atakavo kitus ja- 'Tas visgi nepaveikia pa-

yponų ai r d romus Burmoje. vergtųjų.

liams. Dabar yra mažiausias 
amžius 18 metų.

h Britai atakuoja 
japonus Burmoje

Nesenai Amsterdame ir 
kitur olandai patrijotai įsi
veržė į darbo mainybos ir 
miesto ofisus ir pagrobė dar 
bininkų sąrašus ir kitus re
kordus. Spėjama, kad už-

LONDONAS, bal. 16. — grobti rekordai kur nors už

Laikraštis Daily Mail sa- dyti. 
kosi nesuprantąs to tariamo1
jo pavojaus Australijai iš ja Qgn p, f PeabOtk
rnm, vMiano l oilzroctia niirn «

Suomių kariuomenės 
ma, kad jie bus priversti at- das maršalas baronas

sistatydinti, nes visi šuo- Mannerheim yra priešingas pPnų pusės. Laikraštis nuro
ofensyvai prieš Leningradą. I do kad kaip tik pa8kelbia- CaskirlaS palydOYU 
Jis sako, kad tas žygis pa- į ma ^inių apie sukeliamus

visi suo
miai aukštieji pareigūnai 
griežtai nusistatę prieš na
cių reikalavimus. ,

Naciai gi reikalauja, kad 
suomių kariuomenė tuojau 
susimestų ofensyvon prieš 
Leningradą tikslu šį miestą

Kaukazo fronte 600 
vokiečiu nukauta

LONDONAS, bal. 16. -
Maskva skelbia, kad Novo-

reikalautų daug kareivių au vį8 naujus ten japonams ,
kų. O karo laimėjimas nėra'Rmū ius vi8ados po to pa- U< S’ armiJOS vadovybe pas- slepiami ir po karo bus grą- 
-............. ’ kelbė, kad čia Amerikos žinti.

ambasadai kariniu palydovu Naciai prieš šiuos olandų 
Tad Daily Mail tuos šauk-paskirtas gen Paul S. patrijotų drąsius žygius 

amus palygina prie pasakiš- Peabody iš Chicag°- limasi griežtųjų priemonių,

ko vaiko, kurs per dažnai šū
kauja: “Vilkas, vilkas!”

užtikrintas. Viskas tik ore 8igįr8ta Australijos šauks- 
kabo ir patys naciai laimė- mai kad jai esąs pavoju8. 
jimo neužtikrina.

Lenkai tvirtina, 
kad las propaganda

LONDONAS, bal. 16. —
Čia leidžiamas lenkų laikraš

rossisko fronte, vakariniam tis Dziennik Polski paduoda 
Kaukaze, rusų armija pagy- vokiečių per radiją paskelb- 
vino veiksmus ir vakar dau- tą žinią, kad Smolensko apy 
giau kaip 600 vokiečių nu- linkėse vokiečiai susekę ka- 
kovė ir 13 jų tankų sunaiki- pus, kur palaidota apie 10,- 
no. , ! 000 lenkų karininkų, ku-

Kubaniaus slėny vokiečiai riuos 1940 m. vasario ir kovo 
su 46 tankais buvo sukėlę mėnesiais bolševikai nužudę, 

bet rusai vokiečius Dziennik Polski sako, kadatakas■ ’
perdėm sutriuškino.

Maskva praneša, kad veik 
smai prasidėję Leningrado 
ir Smolensko frontuose.

Sovietu lakūnai 
puola Ryty Prūsija

LONDONAS, bal. 16. — 
Žiniomis iš Maskvos sovietų 
lakūnai iš naujo (jau trečią 
kartą) atakavo Karaliaučių, 
Dancigą ir kitas Rytų Prū
sijos pramonės vietas.

MASKVA. — Leningrado 
fronte rusai sunaikino 13 vo 
kiečių lėktuvų.

tai paprasta 
ganda.

nacių propa-

LO N DONAS. — Mussoli
nio įsakymu Sicilija ir Sar
dinija salos įimtos karo zo- 
non.

Prancūzai nelaisviai 
naciu dispozicijai

LONDONAS, bal. 16. - 
Daily Mail praneša iš Ma

Washingtone sprendžiama, kad 
Australijai nėra nė kokio pavojaus

WASHINGTON, bal. 16. — niai tvirtina, kad gen. Mac- 
Karo departamento sekreto- Arthuro atsišaukimas neturi 

drido, kad prancūzų Vichy pus Stimson vakar pažade- japonų žygių kiau-

vyriausybės premjeras La- jo pakankamą lėktuvų skai- SimU‘
valis nacių dispozicijai pa- čių pasiųsti į pietvakarinio J*” . . ,

vedė visus prancūzus karo pacįfįko (Australijos) fron-
nelaisvius, kurių yra apie . . . ... , . ...r tą ir tuo budu ten suturėti

sekretorius,

rama bus siunčiama.
1,2500,000 nacių stovyklose. 
Lavalis sutiko, kad naciai ga 
Ii tuos nelaisvius skirti viso 
kiems savo darbams.

Naciai dirbdina 
naujas patrankas

MADRIDAS, bal. 16.

numatomą japonų jėgų stip
rėjimą.

Sekretorius šį užtikrini
mą iškėlė, kai gen. McAr-
thur išleido atsišaukimų, kad žiniomis iš Berlyno, naciai

V. I jsm būtų pristatoma dau dirbdina naujas etamb asias
pabėgo 22 kaliniai. Du eu- paramog ypaž ku0 patrankas, kuriomis,

REIDSVILLE, Ga. — Iš 
vietos valstybinio kalėjimo

gauta.

KARO FRONTUOSE
TUNISI J A. — Visam Tunisijos fronte vyksta kovos 

Sąjungininkai, pažangiuoja, nelaisvių paima.

PACIFIKAS. — Sąjungininkų lakūnai šiauriuose nuo N. 
Gvinėjos pakrančių atakuoja japonų konvojų. Jau 
priešo laivai suskaldyta.

giausia lėktuvų, kad suturė
ti jąponų įsigalėjimą ir nu
matomą jų invaziją Austra
lijon.

Čia karo laivyno sluoks-

sako- 
“netikėtu-ma. būsią sukelti 

mai” Anglijai. Iš Europos 
bus bombarduojamas Londo
nas įr kiti Anglijos miestai.

te ir netikima, kad japonai Jei Ieškote darbo, pažvel- 
kėsintųsi atakuoti Australi- ^Re t 3-člo puslapio “Clas- 

RUSIJA. — Kaukazo fronte rusai pliekia vokiečius jos žemyną. Sako, jie ten ne
Apie 600 vokiečių nukauta. Smolensko fronte pagyvėja ka-jturi pakankamai jėgų. gera? Apmokamų darbų!

ro velkamai. ' J . ' Atsakingi laivyno sluoks-

't- * -• ’ 1 A



• *•

DIENRAŠTIS DRAUGAS

KAS GIRDĖT WAUKEGAHE <*• ™w.
kyklą, lankęs Lake Forest ! iieliįvis kunigas 
Kolegiją ir Illinois ,univer-• 
sitetą. Yra sūnus Onos ir 
Juoao Petroshių, laidojimo 
direktorių. Kitas sūnus Lau- 
rensas prieš mėnesį taipgi 
pakeltas į leitenantus.

Antradienį bus 
rinkimai

Balandžio 20 d. Wauke- 
gane įvyksta miesto gene- 
raliai rinkimai (balsavimai). 
Lietuviai šios kolonijos pri
valėtų tuomi susidomėti, nes 
pirmo. Wardo, kurį sudaro 
pati širdis visų lietuvių, tai 
yr a daugiausiai lietuviais I 
apgyventas, kur mūsų para-! 
pija, mokykla, svetainė ir 
kitos įstaigos, kandidatu į; 
aldermonus yra Antanas J 
Sutkus, plačiai žinomas vei- j 
kėjas, ėjęs assistant super- i 
visor pareigas ir buvęs Illi-1 
nois valstybės aliejaus ins
pektoriaus departamento na
rys. Jis gerai supranta mies
to reikalus ir labai tinkamas 
į aldermonus.

Piliečiai, visi balsuokit už 
tinkamus žmones, kad ir 
miestui būtų nauda ir lietu
viams, reikalui esant, būtų 
prie kc kreiptis.

šv. Antano draugija
Šį sekmadienį, bal. 18 d., 

“in corpore’’ eis prie šv. Ko
munijos 8 valandą .šv. Mi
šiose. Visi nariai prašomi 
susirinkti į Lietuvių Audi
toriją 7:30 vai. ryto. Iš čia 
visi eisim į bažnyčią.

Pakeltas lietuvis

Raymondas J. Petroshių?, 
kuris tarnauja U. S. armi
jos aviacijoj Independehce, 
Kana., pastaruoju laiku iš 
antro leitenanto pakeltas į 
pirmą leitenantą. Jis yra bai 
gęs šv. Baltramiejaus mo-

Piliečių klūbas

Amerikos 'Lietuvių Pilie
čių klūbas, laikytam susi
rinkime praeitą sekmadienį, 
vienbalsiai indorsavo A. J. 
Sutkų aldermonu pirmo war- I 
do. Klūbas rengiasi prie o- 
peretės “Vestuvės" gegužės 
9 d. (Programą išpildys W au- 
kėgano lietuvių moterų cho
ras.

Padaryta operacija

Trečiadienį;. Šv. Teresės li
goninėj padaryta sunki ope
racija Pranui Brazauskui, 
nariui Šv. Juozapo draugi
jos.
Serga

Namuose randasi sekan
tieji ligoniai: Soteris Rayū- 
nas, džianitorius Šv. Baltr^-

KUN. P. GRABAUSKAS

Agurkiai, Garyk Ind. ir Liz 
dai, Racine, Wis., džiaugia
si, nes jų giminaitis iš Steu- 
benville, Ohio, Petras Gra
bauskas, sūnus Adelės Gra
bauskienės, bus įšventintas 
į kunigus balandžio 17 d., 
Columbus, Ohio.

Petras Grabauskas yra gi
męs birželio 10 d., 1917 me
tais, Pensdale, Mich. Baigęs
pradžios mokslą Šv. Vardo 

miejaus bažnyčios; Feliksas į parapijos mokykloje, Steu- 
Leonaitis po operacijos) ant benville, Ohio, 1931 metais

auksiniai bokštai spindi 
melsvame dangaus skliaute. 
Norėčiau čia apsigyventi — 
pagalvojau. Čia toks judrus, 
inteligentiškas ir muzikalus 
miestas. Vienintelė šiame 
mieste lietuvių parapija — 
Šv. Trejybės — randasi kaip 
tik gražiausioje miešto da
lyje — Capitol Ave. PJctoli 
matosi auksiniai bokštai sos 
tirtės rūmų ir gražiosios 
Bushnell Memorial salės, kur 
taip,dažnai galima išgirsti 
mūsų tautos lakštingalą — 
Anna Kaskas dainuojant. 
Mano apsilankymo metu čia 
gastroliavo Metropolitan O- 
peros artistai — suvirš 150 
— operoj “Lucia” su žymiu 
tenorų Bruno Landi ir gerai 
žinoma, soprano Hilda fteg- 
giani. Klausant šios operos, 
mano mintys nejučiomis nu
keliavo į mūsų Lietuvos ope
ros rūmus Kaune, kur teko 
tiek daug kartų būti. Įsiti- 
kihau, kaip ir daugelis kitų. 
kad mūsų opera Kaune kai 
kuriais atžvilgiais pralenkia 
net ir Metropolitan — vai
dyboj ir dainavime. Ypač 
mūsų baletas buvo išgarsė
jęs. Jis buvo kviečiamas vi-. Iki.sur — vien Londone turėjo 
suvirš 150 perstatymų.

Keletas žineliŲ iš 
Liefuvoš

Britanijos lietuviai gavo 
tokių naujienėlių: stud. St. 
Prapuolenytė iš Readingo u- 
ni Versi te to rašo, kad ji ga
vusi žinutę iš Kybartų, jog 
visi jos namiškiai sveiki ir 
gyvi. Koste Noreikaitė gavo 
žinią nuo savo motinėlės iš 
MArijampolės, kad ji kas
dien einanti į parapijos baž
nyčią ir gyvenanti dabar

Petro Kriaučiūno g. Nr. 9 
Kun. Matulaičio sesutė O. 
Balaikienė su savo šeima te
begyvena Bitikuose, visi svei 
ki. Iš Kauno atėjo žinia, kad 
P. Lenkaitis, kurio brolėną3

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYT- H
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtai š 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Londone, atgavo iš okupan
tų savo šaltkalvę ir gyvena 
Vilkijos g. Nr. 8. (LKFSB).

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

« ' S;

latal
Budriko Didelė Krautuvė

Pirkite čionai, nors jūs gyve
nate ir 150 mailių nuo Chica
gos! Mes turime pilną pasirin 
kimą namams rakandų, kar- 
petų, matrasų, springsų, elek- 
trikinių dulkių valytuvų, gasi- 
nių ir anglinių pečių, įvairių 
bedroom setų, dinette setų, vai
kams lovelių, 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
tomis iki 10 vai. vakare, fti di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

jas. F. BUDRIK,
Inc.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7237

SjrniA*, Grynai I.icliiviškl Radio
Programai:

WCFL., 1000 k., ifMėlloa vik 9 v. 
WHFC., 1450 k„ ketvergais 7 v. v.

Rešzidenclja REPnblic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—»0 iki 8 
Treč. ir Penkt 10 iki 6.

6322 SO. VVESTERN AVE. 
Telefonas PROspeet 1012-0721

Olhkl.lK IAI'AiUlAVlMAS MVSL 
MILZIMšKO S' AKO M (.'/.ĮKA

LINI V IN 31'IU MENT V

PASINAUDO&rv F ROO A DABAR
KOL DAR NFHFARDUOTI.
TŪBOS, CLAR’.NETAI, TUOM- 

BONAI. SAXAPHONES. KLUTES 
įu “caaea” — $35.00, $37.50,
$45.00 ir >75.00. Visi far&rtuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OGITARA?, 8PA- 
N1SKI MANDOLINAI. BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50, $8.50. $12.50 iki $35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
PENGALAS — $12.00 SMIČE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00. $10.00 
ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrfi- 
mlnėtų instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50. $23.50, 
$35.00 ir $50 00. PEDALS. HI- 
BOYS, CYMBOIJs, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass lr “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tains, Trlūboms, Saxaphones lr 
taipgi Smuikoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
914 Maxwell St., Chicago

NEGALIU VALGYTI - 
NEGALIU MIEGOTI -

LIETUVIAI DAKTA ii AI

įstojo į St. Charles Borro 
meo Kolegiją, Columbus, O. 
Baigęs kolegiją priimtas į 

1 St. Mary’s of the West se
minarijoje, kurią dabar bai
gia. Naujas darbininkas Kris 
taus vynyne darbuosis Co- 

' Lumbus, Ohio, diecezijoje.
Kun. Petro Grabausko tė-

_ vas mirė prieš 15 mėtų. Bro-
Mano 20 metu praktikavimai Į , . .

jns«j garantavimas lis Stasys tarnauja kariuo-
Optometrically Akių Specialistai menėje," O jaunėshi broliai 

Palengvina akių įtempimą, kuria ,
esti priežastimi galvos skaudėjimo, lanko pradziOS mokyklą, gi 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- vjena geSUO ---- aukštesnę

kojos.
#

r ?v • Enrikas

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS -

tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo*. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vak. Seredomis nuo pietų • No- 

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

TARDS 1373

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyr*- 5 priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Hartfordo lietuvių koloni
jos sielos portretą mums 
dažnai nupiešia laikraščiuo
se gabi poeto “Plytaičio” 
plunksna, tat pasitenkinsiu 
šiomis trumpomis žinutėmis 
iš “Auksinių bokštų” mies
to — Hartfordo. Fellx.

Juo žmdgds dorovingei 
nis.-tno mažiau kitų nedo 
rovingumu tikės.

Kai jums prikimba veiksminiu *•- 
kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaiko
je lr nuo tų reiškinių kenčiate —- 
galvos skaudėjimą. Jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemigą, neturėjimą apetito 
lr jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dei gasų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Petcr’s daug metų išmėginto Gorouzo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozn 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

| pašalinti užkietėjusias išmatas; pa- 
| gelbsti prašalinti užkietėjimo gasus, 
i lr sutelkia- skilviui malo
nu Šilumos jausmą. Var- 
tokit kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą malo 
nios p a g e i bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pat laikų paleng
vinti jūšų škttvj, 
įsigykite Oomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkė, siųskite prašymą dėl mūsų 
"susi pažinimui" pasiūlymo Gainozo 
ir gausite —

DYKAI ,,, Bandymui Bonkutės
i>R. pktWus olkjo i.iNiment—

antiseptikas—kuris sutelkia greitą 
palengvinimą nuo reumatlškų lr ne- 
uralgiškų skausmų, muskultnlo nu- 
garskausmo. sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir ' nykstelėji- 
mų. 1
hit. I’ETkR’S VlAGOT.O—alkallnas 
—palengvina nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rakšties nevirškinimas ir rėmuo.

K ŠIv¥kIt gį “SPECIAL
PASIŪLYMO*’ 

Kuponą—Dabar
() Įdėtas $1.00. Atsiųskite man 
apmokėtą 11 uncijų OOMOZO Ir 
dykai—60r vertės—bandvmui bon- 
kutes OLEJO ir MAGOLO.
() C, O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas ......................................................
Adresas ......................................................

mokyklą
Kun. Petro Grabausko pri 

micijos jvyks sekmadienį, 
balandžio 18 d., Šv. Vardd 
bažnyčioje, Steubenvillė, O.

Auksinių bokštu 
mieste

(Kelianinko įspūdžiai) 
Hartford, Conrt. — Hart

fordas tikrai gali būt pava
dintas ‘ ‘ auksinių bokštų’ ’ 
miestas, nes visur, kur tik 
numatai Svarbesnių pastatų

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

F’

DR. 8. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lictensuoti

OPTOMETRISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEt. LAFAYETTE S5Š5
VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktfld. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

I Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak.
šeštadieniais Ir Sekmadieniais Pagal Sutartj

PABANDYKIT “ChYSTALEAR” 
DABAR

Modemiškas Vacuum Tube

Girdėjimo PageTbtu'vas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS 
■ekonomiška.m. m 

• Gv
KKBIVK1TKS. .RAŠYKIT AK U

n y kai ofcvarosTtticiJos 
AK DKL KNVGITCS

Išmokėjimo 
įtu.

AK ŠAUKIT

ARPOJT
HFOP’NS am CO^kčNY 

28 E, vAursuN BLVD., LHtCAGO
ikptldyk Šnpon* Ir «lq«k rfalMuf

*8
Be Jokios Man Obligacijos »i Vardis ...................................... į

įl Adresas ...................... .. ................................ J
J Miestas..., .................... Vai...........

««* * * . *»a

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ !
8TATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų M$ tiesinių Išmokei imu I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

TAPKITE FINA S KIVIAI NT^^RtkLAUa6Ml I

T AL PYKITE m ilsų įstaigoje. Jftsų hidėlfai rūpestingai globo
jami tr ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR SYM1AU8IA LIETUVIU FINANSINE IŠTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
3236 80. HALSTED ST.

LIBthAL EARMIHGS

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozerlu, Sec’y.

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vai. vak 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROepect 1930

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadienid.a 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais 

y.slapdn*<3 * por<et.

Tel. YARda 2846

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

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

Tel YARda 3146

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

Valandos: 11-12; 2-4: ir fi-30-«-30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

Onso Tel.................VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, Ib

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dleot)

Pašto Ofisas ..............
1>K. PKTBK KAUKS F, Y tl SONS CO.

„ Dept. 871-3A
2.VOI tVaaliington Blvd. < hlrago, lll. 
iM Stanfry St., Ulnnipeg, Man., Can,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis, pagal sutartj 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Uats&mlnuotl jm moderniškiausia 
Mecnea. kurta r«r«jimo mokslas 

galt sutelkti. 
m MnctAt Patyrimo

UI tų ,

Dr. Jdtn J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr.

OFTotaniuvrAi 
1801 Ro. Ashland Avenue 

«mpąs ll-tm
releSfSt OABAL MM. CMeacc 

OFISO YAKiAftboSi 
Kaedlea a. a. Iki p. m.

Trečiad. lr Mtad. a. m.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PĖTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniaia 

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzle 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Kėtvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, fteėtad. 8:30 iki 9:30 vak. 

Sak-madieniMiii p*gai minttarima

LIETUVIS DAItTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAUTUVftJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
šit nir.NR. “DrAugtt-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOJ NARIAI

tgi
Rezidencijos tel.: BE Varly 8244

DR. I, DUNDULIS
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniaia pagal nutartį

Tel. YARds 6921.
RM.: KENtroOd 5107.

DR. A, J. BERTASH
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place
Tel, REPubBc 7868

Laikai statymo bažnyčių 
ir psio&imo altorių' jau pra- 
čjo. Dabar avarbtauaiu da
lyku yra: pripildyti ftalf ge
rais laikraAčiaia. (Kardino
las Laobre).

Tel. CANaI 0257
Res. tel.: PROepect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street

Resideneija: 6600 So. Artesian Ave.

VALANDOS: 11 k. ryto Iki 3 p.p.
8 Iki 9 vai. vakare.I • , ........ ... ’— 4

PLATINKITE “DRAUGI*



ancrJ:. ua'. 17 d., IC-3

Su Liuciferiu į laikraščių kioską
Budrioji tikėjimo ir doros Rašytojas tam pagaliau pil- 

dėsnių sargė Kat. Bažnyčia, nai įtikėjo, 

dėl skaitymo bedieviškosios
ir neutraliosios spaudos, y- 
ra aiškiai pasisakiusi. Ji, 
matydama pavojų žmonių 
protams ir širdims, katali
kams griežtai įsako tokios 
spaudos neplatinti ir neskai
tyti.

Bet ar katalikai sąžinin
gai to rimto įsakymo laiko
si? Į šį klausimą iškalbingai 
atsako vienas prancūzų ra
šytojo gyvenimiškas pasa
kojimas.

Kartą miesto gatvėje vie
nas rašytojas sutinka pui-

0 kad tas pasakiškas vel
nias pasirodytų visiems, ku
rie užrištomis akimis skaito 
jojo raštus!

Kad jis pasirodytų tautų 
vadams, spaudos galybe bru 
taliai su neapykanta šmei- 
žiantiems savo politinius 
priešus, gal jie suprastų, kad 
tame demoniškame spaudos 
“nervų kare” dalyvauja ir 
pragaro atstovas. Kad jis 
pasirodytų sugriautos šei
mos griuvėsiuose, gal ne vie
nas susiprastų suklaidintas 
gundytojo, rodos, nekaltų

t kiai apsirengusį tamsybių popiery raidžių Galiauaiai,
kunigaikštį Liuciferį. Judvie
jų tarpe užsimezga įdomus 
pašnekesys...

— Ką čia veiki? — tei
raujasi rašytojas.

— Stebiu, kiek ir kokių 
daugiausia išplatinama laik
raščių.

— Na, tai tave, tur būt, 
labai erzina/— vėl prabyla 

rašytojas.

— Perdaug nenusiskųsiu. 
Net priešingai... Tegaliu tik 
pasigirti... Aš moku užrišti 
akis... Aš užrišau jąsias a- 
nam ponui ir jis skaito be
dievišką laikraštį. Ar matai, 
antai, tą elegantišką ponią?
Ji eina tiesiog į bažnyčią, o 
iš rankinuko kyšo man pas
lankus laikraštis. Jei tams
ta jai patartum skaityti ka
talikišką laikraštį, ji suma
niai pasiteisintų: “Juk ką 
reiškia tas 20 centų per die
ną Bažnyčios priešams: tai 
lašas jūroje?” Bet, klausyk, 
ir jūra iš lašų susideda... Iš 
tūkstančių tokių “susipratu
sių” po 20 centų aš pasista
tau sau rūmus, įsikuriu mo
derniausias spaustuves ir 
spausdinu jūsų tikėjimą puo 
lančius laikraščius.

Liuciferis vis nerimsta. Su 
demoniška šypsniu pažvel
gia į rašytoją ir nusiveda 
jį į artimiausią laikraščių 
kioską (standą). Velnias lie
pia jiam suskaityti savo kryp 
ties laikraščius, kurių, deja, 
tik trejopų tebuvo. Subliz
ga šėtono akys... Savo ele
gantiška lazdele ima paga
liau skaityti savuosius.

— Štai, šio laikraščio fel
jetonai žadina nepadorius 
jausmus: antai anas — ne
paliaujamai puola tikėjimą, 
tas vėl sakosi esąs neutra
lus... Netikėk! Tai melas, po
ne. Jo veikla yra paslaptin
ga, iš karto neįžiūrima. Kai 
ką jis nutyli, o kai ką išple
čia... O ten, o ten vėl... Tad 
kiek priskaitei viso?

— Dvidešimt.
— Dar ne visi, — tikrai 

išdidžiu tonu taria velniūkš
tis.

— Užeikime dar į resto
ranus; į klubus, į kavines; 
ten jų taip pat gausu.

Bet rašytojas velnio įkal
bamas nebepasidavė: Susi
mąstęs nuėjo kita kryptimi. 
Dabar jau buvo aišku, kiek 
daug spausdintos raidės pa-, 
vydale Liucefiris turi talki
ninkų, kurie puikiausiai ple
čia jojo karalystę ir veda 
žmoniją pragaro link.

Taip, bloga spauda yra ge
riausia Liuciferio talkininkė.

kad atvykęs pragaro vieš
pats atsakytų krikščionei 
motinai slegiančią paslaptį: 
kaip galėjo, esant taip stro
piam krikščioniškam auklė
jimui, jos mylimų vaikučių 
širdyse taip staigiai suža
liuoti raugių diegai? Jos ka
da dideliame sielvarte su
prastų, kas buvo jos vaikų 
nekaltose širdyse tas rau
gių sėjėjas.

Stud. P. Ažubalis

Gettina Up Nighfs
MakesManyFeelOld

fMl older th»n you »re or lufftr 
irom (Mitine Up Mlghti. Backache, Nervoiu- 
ptu, Lee Paine, Dlnlnesa, Svollen Anklea, 
Rheumaflc Paine. Burnine, aeanty or (re- 
ouent pauaeaa? If ao, remember that your 
Kldneya are eltai to your health and that 
theee symptoena may be due to non-oraanlo 
and non-ayatamle Kldney and Bladder trou- 
blea—(n luch caaea CY8TKX (a physlclan'a 
preaerlptlon) usually eleeęprompt and ]oy- 
oua relief by helplng the Kldneya flueh out 
polaonoua ezeaas actas and trastea. You have 
everythlng to gain and nothlnc to lose ln 
trylng Cyatea. An Iron-clad guarantee 
—" Tad around each package aaaures a ra- 

of your money on return of empty 
ga unleaa fully aatlzfled. Don't take

~ “ *"aia». i___ _______
I from your 

’. Only

chancaa on any Kldney medlclne that la 
not guaranteed. Don't delay. Oet Cyatea

Cystex S/'S ~today.
____ ___  s guarantee

riatk niaaii protecu you.

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį 
pasirinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Mūri 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. ą

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

JOHN A- KASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUĘ
Phone: LAFAYETTE 8617

I

Mūsų korespondentas 
Londone klauso

Iš Londono mūsų kores
pondentas praneša, kad te
nai galima girdėti Lietuvos 
radijo stotys. Tačiau iš Lie
tuvos vokiečių radijas ne
paduoda vietinių žinių. Tai 
tik vokiečių propaganda lie
tuviškais žodžiais. Kalba tris 
kartus dienoje po 5, 10 mi
nučių, retai — 15. Dėl vaiz
dumo, paduodame, kas buvo 
girdėti vienos dienos radijo 
programoje (111.22): gyrė o- 
kupantus, atšventusius kar- 

1 žygių iškilmes. Vokiečius 
sveikinę italų spauda ir Mi
lano dienraštis sakąs, jog 
ne tiek rašalu, kiek krauju 
susijungė tos dvi tautos už 
savo geresnę ateitį kariau
ti. Žinoma, prie to pridėjo 
daug pagyrų žodelių ir už
sipuolė anglus “viso kalti
ninkus”, kaip jie sako. Ant
rame žinių strapsnelyje kal
bėjo prieš D. Britaniją, no
rėdami sėti nesutarimus tarp 
jos ir Lenkijos. Esą, britai 
nei pirštu nepajudinsią, kad 
pasipriešintų Rusijos komu
nistų įtakai Rytų Europoje. 
Aišku, pranešėjas visai ne
žinojo, ką buvo iškalbėjęs 
D. Britanijos min. Pirminin-1 
kas, nes juk Lietuvoje už
drausta klausytis Londono 
radijo...

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Bea. J. KAZANAUSKAS 

Sekretoriua

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAlfOlfIB

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEBMBGŲ — 

SIUTŲ IR KAILIŲ 
Jaunavedėms Byra! Ir Suknelle 

Mūsų SpedalyM

ATEIKITE IH PATYS PAMATVKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2a88

Mrs. K. P. Ddabak lr Doktt, 8av.

DIENRASTIS DRAUOTS n
VYRAI lr VAIKINAI reikalingi prie 
lengvų darbų karpetų valymo dirb
tuvėje. Patyrimas nereikalinga.

C. A. BOURHELLE (6 SON.
218 E. 71ąt Nt.

ORDER COOKS
Ir taipgi KEPfiJŲ PAGEI.BININ- 
Kft. Gera mokestis. Atsišaukite j

CHTLD'R 
105 W. Madison

“DRAUGO’*
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdnlph 9488-B489

HELP WANTED — VYRAI

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

CRACKF.R JACK CO.
4800 w. eeu> st.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis lr viršlaikis.
ERIK RAILROAD 
Hill Ir Clark Stu.

FREIGHT HANDLERS 
Gera Mokestis.

NATIONAL CAIUjOADING CORP.
Door 5, House 3.

ISTH * CLARK STS.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FURNACE VYRAI 

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 

MATERIAL HANDLERS 
, CRANE OPERATORS 

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.

( )

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną lr nakt, šiftai. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
rąs kasdien nuo Z: 30 ryto iki 5 po 
pietų; sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3834 S. ie Avė.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
ĮsidirbtL

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambar]. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MACHINISTAI

Engine
Lathe Hands 
Darbininkai

VAIKINAI AR VYRAI
NUO 16 IKI GO

Norinti dirbti dli-nomia ar naktimis. 
Gali užsidirbti virš JUO j savaite. 
Gera proga išsilavinti prie sbeet 
metai Išdirbimo, welding Ir set-up 
mašinų darbų.

APF.X MRTAL PRODUCTS CO. 
1032 W. Fulton.

VIDT7R-A,MZIAT'S ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai įvairiuose departa
mentuose. Proga jsidirbimo.

RAYNER LITHOGKAPH1NG CO. 
2054 W. I-ake St.

REIKIA
DARBININKŲ
Išmokinsim Prie Warehouse 

Ir Miltų Malimo Darbų

GERA MOKESTIS

REIKIA MERGINOS

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

127 N. DEARBORN ST.

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
mašinos darbų. Patyrimas nereika
lingu. Gera mokestis, pastovūs dar
bai.

RAGE WEI,DING WORKK 
2539 W. 59th St.

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvės daubų. Patyrusios ar ne
patyrusio#. Dieną ir naktį šiftai. At
sišaukite j

J. J. TO URE K MFG. CO.
4701 W. Ifltli St.

MERGINOS
IR MOTERYS

Prie lengvi, dirbtuvės darbų. Pas
tovūs darbai. Atsišaukite į

Algos pakėlimas garantuojamas COMET MODEL AIRPLANE CO. 
po 60 dienų. Laikas ir pusė mo
kama už viršlaikį. Atsišaukite į 129 W. 29th St.

GLIDDEN CO.
(SOYA PRODUCTS DIVISION) 

5165 W. MOFFAT ST. 
(Kampas Moffat ir Laramie)

VIDUR AMŽIAUS MOTERIS reika
linga už džanitorką dirbti naktimis 
vidurtnlesty. Valandos nuo 7 vakare 
iki 1 ryto. Sekmadieniais ir šventa
dieniais nereikia dirbti. Gera mo
kestis.
SW1GART & CO. 32 N. State St.

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINOS reikalingos prie abelnų 
dirbtuvės darbų. Dienomis. Patyri
mas nereikalinga. Laikas ir pusC 
mokama už viršlaik,.

KROIiL BROS. CO.
1801 8. Michigan.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Sheridan Rd.

MERGINOS
Dirbtuvės Darbams

PATYRIMAS 
NEREIKALINGA 

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

PERSIMAINANTI ŠIFTAI 
Amžiaus 18 iki 35 

Pradžioje 60c į valandą 
Atsišaukite po 9 vai. ryte.

Container Corp.
404 E. North Water St.

5 VALYMUI MOTERYS; 6 BUS 
MERGINOS Ir 4 FOUNTAIN MER
GINOS reikalingos. Matykit Miss 
Bitner.

FRED HARVEY LVNCHROOM. 
Union Station.

DRESIŲ DIRBTUVEI 
REIKIA DARBININKŲ

MAŽIAUSIA ALGA $19.00 
IR BONAI

Už 40 valandų; laikas ir pusė mo
kama už virš 40 vai. Atsišauklt tuo
jau — RANKOMIS SIUVĖJOS — 
PRESERKOS — OITZIKU Ir GI'ZI- 
I<Ų SKYLUČIŲ OPERATORES.

KORACH BROS.
913 W. Van Buren St.

—

viršininkų.
SHIPPING HELP 

RECEIVING DEPT 
IR STOCK DEPT 

Pradinės algos siekia nuo 
331.20 Iki Ml.fin savaitėje. 

PRIDEDANT
' Algų pakėlimai gvarantuoiama tiems

Tiktai vyrai, kurie dabar nedirba ^"Skiė“’ *r 8utP,klama se-
CAFETERTA VALOTS PIGUS 
PATOGI TRANSPORTACIJA 

Aeeldent. ligos ir gyvasties, andrau- 
da. Darbininku rekreacijos veikimas. 
Proga prisidėti savo dalj prie karo 
darbų.

HALLICRAFTF.RS 
2611 S. INDIANA.

IR VYRAI SU MACHINE 
SHOP PATYRIMU 

100% KARO DARBAI

prie Defense darbų bus priimami.

HANNA
ENGINEERING

WORKS
1765 ELSTON AVĖ.

LUMBER PILERR reikalingi, paty
rė prie Iškraustyrno karu tr prie 
abelnų yarde darbų. Atsišaukite j— 

RTORKLINE FURN. CORP. 
4400 W. 28th Rt.

CABINET MAKERS reikalingi. Pa
tyrė Prie "case good s" ir assembling 
darbų. Gera mokestis. Atsišaukite j 

RTORKLINE FURN. CORP. 
4400 W. 28th Rt.

8HIPPINO ROOTM DARBININKAI 
reikalingi prie pakavimo ir kaipo 
orderių rinkikai. Patyrimas nereika
linga. Atsišaukite ]—

RTORKLINE FURN. CORP. 
4400 W. 28th Rt.

Vyrai
Prie abelnų valymo darbų dlrbtu- 
vCje. Patyrimas nereikalinga. 60c I 
valandą pradžioje. Laika* lr pusė 
mokama viri 40 valandų.

J. H. KEENEY A OO.
6610 S. Ashland

WAREHOU8E DARBININKŲ rei
kia. gera mokestis Ir darbo sąlygos. 
Kreipkite* prie Ruperlntendent.

MIDI,AND U'ARF.HOUSR 
241& W. ISth 8<~

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

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

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

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

RADIO
Reikia vyrų kurie nori pastovų dar
bą su ateifia; progos isidirbimo gva- 
rantuojamn tiems kurie noriai dirb-
dZUmen^ose^^'yrą rcl'kaHnga dalykuS kurie >'ra JiemS reikalingi.

SEWING MACHINE 
OPERATORES 

75c l VALANDĄ
Pradžioj. Keletą pirmos klasės ope
ratorės reikalingos patyrusios prie 
skOros siuvimo, single needle power 
mašinų. Pastovūs darbai. Valdžios 
kontraktas. Room 516.

829 W, WASHTNGTON BT.VD.

LION MFG. CORP. 
Svarbiems Karo Darbams 

REIKIA TUOJAU 
12 MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga toms ku
rios nori prisidėti prie darbų pa
ruošiant kareiviams fronte tuos

MACHINE OPERATORIAI1
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE

MILLING MACHINE 
BORING MILL

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS

GRINDERS 
Internal ir Extemal

D. O. JAMES MFG. 00.
1140 W. Monroe.

TRUCK HELPERS
Dėl vietinių išsiuntinėjimų. 

Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite asmeniškai.

NATIONAL TEA CO.
Wsrehou.se F.mpkiyntent Office 

1000 N. Croaby St.

WAREHOUSE HELP

Gera* darbaa dabar Ir talkos laikuo
se we*t side svarbioj karo Induatrl- 

pjoje ahipping departmente. Patogios
^darbo sąlygos, gera transportaelja. 

Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING A MPO. CO. 
1500 S. tteMcm MONroe 8128

REMKITE “DRAUGĄ”

MERGINOS ir MOTERYS reikalin
gos prie abelnų dirbtuvės darių). 
Patyrimas nereikalinga.

J. A. DUBOW MFG. CO.
194)7 Mlltvnukcc Avė.

OFFICE VAIKINAS ar MERGINA 
reikalingi. Pastovus darbas. gera 
mokestis. Pasiuntimo ir pašto pri- 
renglmo darbai. Atsišaukite ,—

WAKF.M A- McLAVGHLIN, INC. 
225 E. Illinois St.

VYRAI IR MOTERYS

NAMŲ DŽENITORIAI reikalingi— 
Vyrai ar Moterys. Geros darbo są
lygos ir mokestis. Pastovūs darbai.

WESLEY HOSPITAL 
250 E. Superior St.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokiu* 
Naminiai piūklai mūsų specialybS, 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING AVORKS. 28 N. Loomis, 
Chieago. Pasiųskite piūklus parcel 
post nr pašaukit telefonu — MON. 
roe 1397.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui garadžlus. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Krepkitės sekančiai:

2342 W. 22n<] Plncc

PARSIDUODA lysas (lease) 15 kam
barių rooming namo. (2400 j žie
mius). Geras biznis vedusiai porai. 
Pašaukit — JUNIPER 5812

Moterys turi dideliu 
gabumu pakuoti 
parašiutus

La Junta, Colo. — Tech- 
nical Sgt. W. Z. Townzend 
giria moteris už jų nepap
rastą sugebėjimą pakuoti pa 
rašiutus. Sgt. Townzend la
vina La Junta Army Air ba
zėje moteris pakuoti para
šiutus.

Sgt. Townzend pareiškė, 
jog moteris turi ypatingą ga

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI
ATSIŠAUKITE

EMPLOYMENT OFFICE
2640 BELMONT AVĖ.

Moterys
PRIE

LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ.
PATYRIMAS NEREIKALINGA.

100% KARO DARBAI
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co.
Bellwood, III.

_________ Mansfleld 7161.________

Ragina pagaminti 
planus

Philip Murray, C.I.O. pre
zidentas, kalbėdamas Wa- 
shingtone pareiškė, jog ka
rui pasibaigus, per tris mė- bumą pakuoti ir sudėlioti 
nesiūs Jungtinėse Amerikos parašiutus. Ypač tame dar- 
valstybėse gali atsirasti be gerai pasireiškia senes- 
10,000,000 bedarbių armija.'nės moterys, kurios turi pa- 
Murray ragina sudaryti pla-į tyrimo šeimoje rūbų taisy- 

nus kad būtų galima išven- me.
gti po karo nedarbo pavo- n K 
jaug Seržantas sako, jog mote-

. j rys taip gerai sudeda para-
LONDONAS. — Sov. Ru- Siutus, kad jie visuomet at

sijoj ant visų geležinkelių sidaro. 
paskelbta karinė tvarka, 
kad darbininkai sąžiningiau. Aukok kraują A. R. Kry- 
eitų pareigas. į žiui.

Wsrehou.se
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei ne-
Srašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.

;edakcija 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 pataisymame, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Ignas Sakalas

Igno Sakalo jubiliejus
JUBILIEJAI IR REDAKTORIAI

Mūsų laikraščiai mirgė
te mirga įvairių luomų ir 
profesijų žmonių įvertini
mais, jų įvairių sukaktu
vių aprašymais, pagerbi
mo puotų korespondenci
jomis. Bet retai pamaty
sime gerbiant ar jubilie
jus rengiant mūsų laikraš
tininkams - redaktoriams. 
Taip yra dėl dviejų prie
žasčių; 1) mes nedaug re
daktorių teturime ir 2) jų 
profesija niekuomet nebu
vo, nėra ir nebus tiek įver
tinta kiek kitos profesijos.

Pagaliau, negausingam mūsų laikraštininkų būrelyje vi
sai nedaug tėra išdirbusių prie laikraščių tiek metų, kad 
užsipelnyti jubiliejinių minėjimų.

Nemažai mūsų tautiečių, tiesa, įkibdavo į šią laikraš
tininkų profesiją, bet ilgiau dirbti neJštęsėdavo. Jiems 
pasirodydavo per sunkios darbo sąlygos, per menkas 
ir tiesiog mizeriškas atlyginimas, be to visuomenės ne- 
įjvertinamas etc. Laikraštininko sunkiame ir nervus ar
dančiame darbe gali išsilaikyti tik dideli pasišventėliai, 
idealistai, kurie save aukoja tautos ir visuomenės ge
rovei.

REDAKTORIUS APIE REDAKTORIŲ
Redaktoriams apie redaktorių. jubiliejus rašyti tai 

didelė retenybė. Ir kai tokį “paukštį” — redaktorių-ju
biliatą sučiumpi, norisi apie jį parašyti “navatniau’’ ne
gu apie kitų žmonių jubiliejus.

Šia retenybe šį kartą yra Ignas Sakalas, kadaise bu
vęs Sakalauskas. Jis iškentė visas “laikraštininko mū- 
kas” ir rytoj, tiesa prieš jo norą ir valią, Dariaus-Gi
rėno salėj minime jo jubiliejų.

Jubiliejus yra ne bet koks. Jis yra svarbus ir reikš
mingas. Neužmirškime, kad Ignas Sakalas vien tik prie 
dienraščio “Draugo” išdirbo per dvidešimts penkerius 
metus. Dirbo sunkų, ataakomingą darbą, dirbo nuolat, 
net atostogų neimdamas.

Visi redaktoriai pripažįsta, kad dirbti prie korespon
dencijų tvarkymo, prie korektūrų ir prie suskirstymo 
medžiagos į laikraštines formas, yra vienas iš sunkiau
sių ir, pagaliau, nuobodžiausių darbų. Čia reikalingas 
ne tik akylumas, bet ir savotiška diplomatija (ypač 
prie korespondencijų). Mūsų dienraštis turi apie ket
vertą šimtų korespondentų, iš kurių vieni dažniau, kiti 
rečiau parašo ar kokį pranešimą prisiunčia. Visiems 
vis tik reikia įtikti, dažnai būnant “burtininku”, kad 
atspėti ką vieno ar kito rašto autorius nori pasakyti. 
Tai ypatinga redakcijos darbo sritis, kurią Ignas Sa
kalas per 25 metus dirbo kantriai ir gerai.
• šis ir visi kiti redakcijos darbai spaudos darbininkų 
jėgas ir sveikatą pakerta. Ignas Sakalas, ištęsėjęs juo
se per 25 metus, reikia pasakyti, dar ne tik nepavargo, 
bet dar moka nusišypsoti ir duoti skaitytojams linksmą
jį kampelį, kad ir jie drauge su juo šypsotus. Čia tai 
Jau tikras talentas ir kūryba. x

KITI JO DARBAI

Kalbant apie kūrybą, tenka pasakyti, kad laikraš
tininkas vieuomet kuria. Bet Ignas Sakalas yra dar ir 
ta išimtimi, kad jis, turėdamas rašytojo talentą, yra 
parašęs gražių poezijos kūrinių ir nemažai beletristi
kos. Be to, rašė ir dramos veikalų, kurių mes, lietuviai, 
niekuomet neturėjome pakankamai.

Lietuvis laikraštininkas, ar jis nori ar ne, turi būti 
ir visuomenininkas. Kitaip, rodos, ir būti negali. Da
linai ir gerai, kad tokia “sąlyga” yra statoma. Tai duo
da laikraštininkui geriau suprasti ir pažinti visuomenę, 
jausti žmonių pageidavimus ir troškimus. Ir juo geriau 
laikraštininkas pažįsta visuomenę, juo arčiau su ja yra 
susirišęs, juo aiškiau spindės laikraštyje mūsų visuo
menės reikalai, kuriems vis; mūsų laikraščiai, au ma
žomis išimtimis, tarnauja.

VISUOMENININKAS

Ignas Sakalas visada buvo žmonių tarpe, visada da
lyvavo mūsų visuomenės veikime. Jis dideliu užsidegi
mu darbuojasi L. Vyčių organizacijoj, Lietuvių Kata
likų Federacijoj, Lietuvių Katalikų Susivienyme ir ki
tur. Tose ir kitose organizacijose dažniausiai tekdavo 
eiti atsakomingas pareigas. Toms organizacijoms ir 
šimtams lietuvių lokalinių draugijų Ignas yra daug nu
sipelnęs, nes per dvidešimts penkerius metus jų reika
lus dienraštyje garsino. Ne vienai organizacijai ir ki
tokiais būdais pagelbėjo. Beveik visais laikais jis pri
klausė prie dramatiškųjų ratelių, kuriems vadovaudavo, 
jų veikalus režisuodavo ir pats vaidindavo. Tie rateliai 
pasitarnaudavo tuo, kad jie išpildydavo draugijų pa-) 
rengimų programas ir tuo pačiu prisidėdavo prie mūsų 
visuomenės palinksminimo ir kultūrinimo.

ŽODŽIUS PAREMIA DARBAIS . ' H

Tiek dirbti ir aukotis gali tik idealistas. Ignas juo 
ir yra.*Tokia pat dvasia gyvena ir visa jo šeima. Žmo- 
na veikli veikėja nAoterų tarpe; duktė Aldona išauklėta 
lietuviškose katalikiškose mokyklose ir katalikiškoj 
Mundelein kolegijoj; sūnus Vytautas lanko liefcuvišKą 
katalikišką mokyklą. Vadinas, jei mūsų Ignas rašo ir 
kitų raštus lygina, raginant tuose raštuose būti sąmo
ningais ir veikliais lietuviais katalikais, tai daro ne 
tuščiais žodžiais. Juos paremia savo veikla, savo pa
vyzdingu šeimynišku gyvenimu.

Tuo tarpu tik tiek. Kai jis išdirbs prie dienraščio 
“Draugo“ dar šimtmečio kėtvirtdalį, tada bus žymiai 
daugiau apie jį parašyta. Ir mes nuoširdžiai linkime 
savo plunksnos draugui dar ilgai gyventi ir taip kant
riai, kaip ir ligšiol, dirbti sunkų, bet kilnų laikrašti
ninko darbą.

P. S. Ignas Sakalas turi ir silpnybių: jis savo atlie
kamu nuo darbo laiku renka pašto ženklus ir vokus. 
Jo Lietuvos pašto ženklų rinkinys yra veik pilnas ir jau 
nekartą parodose pirmus prizus laimėjęs. Tuo jis ir Lie
tuvos vardą nemažai pagarsina.

Džiuginantis p. Hull pareiškimas
«5

Vykstant Pan-Amerikos Sąjungos konferencijai, Jung
tinių Valstybių sekretorius Cordell Hull pasakė reikš
mingą kalbą.

Jis stipriai pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės irv toliau visu griežtumu gins viso pasaulio ma^ų 
tautų teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Cordell 
Hull įrodinėjo, kad nevalia išleisti iš galvos tuos dės
nius, dėl kurių dabar kariaujama. Mažųjų tautų suve
renumas, teisės ir teisėtumas neturi būti užmestas į 
pašalį. Bendradarbiavimas su jomis yra būtinas. Didžio
sioms valstybėms p. Hull patarė laikytis nustatytos 
tvarkos ir, be to, susilaikyti bei susivaldyti. Būtų ne
teisinga, jei stipresnieji ir vėl pradėtų pavartoti prie
vartą prieš silpnesniasias tautas.

Pranešama, kad diplomatų sferose Vašingtone pri
duodama labai daug reikšmės p. Hull pasakytai kalbai. 
Mat, toji kalba pasakyta po visų konferencijų ir pasi
tarimų šu Anthony Edenu, Didžiosios Britanijos už

sienių reikalų sekretorium.

Kai kurie dienraščiai ir žurnalai skelbė ir tebeskel- 
bia, kad būk tai p. Edenas, būdamas Vašingtone, susi
taręs s,u Prezidentu Rooseveltu patenkinti Sovietų Ru
sijos reikalavimus, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkijos 
dalį prijungiant prie Rusijos. Nors mes tam ir pirmiau 
netikėjom, bet dabar ir p. Cordell Hull pareiškimu da
rosi dar aiškiau, kad nieko panašaus nėra įvykę, kad 
rusų bolševikų reikalavimai Roosevelto-Edeno pasita
rime nebuvo patenkinti. Jungtinės Valstybės niekuomet 
nesutiks su tuo, kad siaurinti mažųjų tautų teises arba 
jas visai žudyti. Tai visu griežtumu prieštarautų Ame
rikos politikos tikslams ir demokratinės santvarkos 
dvasiai.

“Studentų Žodžio’’ No. 3 išėjo dar rašytojo Antano 
Vaičiulaičio suredaguotas. Numeris gražus, turiningas. 
Kitas numerių pasirodys “Amerikos” redaktoriaus ir 
ALRKF pirmininko, Juozo Laučkos, suredaguotas. Nau
jam redaktoriui raštus reikia siųsti šiuo adresu: 222 
So. 9th Street, Brooklyn, N. Y*.

Jungtinių Valstybių pasekretorius Sumner Welles vie
noj savo kalboj padarė tokį pareiškimą; draugingumo 
ir bendradarbiavimo politika kaimyninių valstybių tar
pe užtikrins pasauliui taiką, laisvę ir gerovę. Šventa 

teisybė.

Keli bruožai iš jubiliato Igno Sakalo gyvenimo
JUBILIATO TĖVIŠKE

Ignas Sakalas gimė prieš 
50 metų, vasario mėnesio 
pradžioje, Knizlaukio kaime, 
Vaitkuškio vai., Ukmergės 
apskr., gerokai sulenkėju
siam Aukštaitijos kampe.

Vaikystė, kaip ir dauge
lio: vasarą ganyklos ir ūkio 
darbai, žiemą. — lenkiška 
maldaknygė prie motinos 
ratelio. Vaikas buvo gabus. 
“Modlitwa porana” (Rytme
tinės maldos), šv. M.šių mai 
das ir “godzininkas” (Va
landas) mokėjo veik atmin
tinai, nes motina buvo žymi 
Veprių bažnyčios kantorka- 
pravadyrius. Sekmadienių 
rytais namuose reikėdavo 
godzinkas papunkčiui giedo
ti: mama prie pečiaus aviži
nius blynus kepdama, o vai
kai, ant pečiaus.

Tėvas, nors vidutinis kai
mo ūkininkas, bet būdamas: 
žiemą kurpium ir bendorium 
(medinių indų dirbėju) bu
vo populerus apylinkėje. Be 
to, jų namai buvo daugeliui 
barzdaskutykla, d tėvas mo
kėdavo gražiai plaukus nu
kirpti, dėl to svetimų žmo
nių niekuomet netrūkdavo, 
šeštadienių vakarais apsi
liuobę vyrai susirinkdavo į 
jų namus iki trečių gaidžių 
“kiksą” (kortomis lošimas) 
pliekdavo.

Sophia Sakalienė, jubilia
to Igno Sakalo žmona, taip 
pat bus pagerbta rytoj ren
giamoj pui to j. Ją pagerbs 
Moterų Sąjunga, kurios or
ganą — “Moterų Dirvą” ji 
redaguoja per suvirš dvide
šimts metų. Sveikiname!

RENGĖSI BŪTI
MOKYTOJU

Lietuvybės spindulį — žo
džiu ir raštu į kaimą ir ypa
tingai į jų namą atnešė J. 
Jurkūnas, kaimo kalvio sū
nus, kuris mokėsi į kunigus, 
bet, pritrukus lėšų, nuvyko 
į Veiverius ir tuometinėj 
Mokytojų Seminarijoj pasi
ruošė mokytojo darbui. Iš jo 
rankų Ignas gavo Prūsuos 
leidžiamą “Kryžių”1, kuris 
padėjo jam greit lietuvių 
kalbos pramokti. Kadangi 
valščiaus mokykla buvo Pa
šilėje už trijų rusiškų mylių, 
tad pradžios mokyklos kvo
timams J. Jurkūnas jį ruo
šė namie. Paskutinį metą, 
tik pusę žiemos pabuvęs tik
roj mokykloj, kvotimus iš
laikė gerai, o už padekle- 
muotą eilėraštį “Piotr Ve- 
lykyj” (Petras Didysis) ga
yo dar pagyrimo lakštu.

Po Ukmergės keturklesės, 
namie buvo svajota apie Pa 
nevėžio Mokytojų Seminari
ją, kurią ypatingai rekomen 
davo Pašilės pradžios mo
kyklos mokytojas Gorinąs 
(lietuvis), bet tas svajones 
ištiko smūgis — mirė moti
na, kuri ypatingai troško, 
kad “Ignasis būtų mokyto
jas”.

DIRBA PRIE GARSIOJO 
“ŠALTINIO”

Su Seinuose ėjusiu “Šalti
niu Ignas susipažino po jo 
didelio vajaus. Pradėjo ra
šinėti korespondencijas, o 
1909, ar 1910 m. džiaugsmo 
turėjo pamatęs “Šaltinyje” 
atspausdintą ilgoką vertimą 
“Ali Bėgas”, arba kaip mo
kslas ir dora išaukština 
žmogų, ir pirmą eilėraštį 
“Gimtinė šalis”. Už tai kun. 
J. Vailokaičio, tuometinio 
“Šaltinio” redaktoriaus, bu
vo įvertintas ir pakviestas į 
Seinus kun. Laukaičio, kun. 
Dvaranausko, kun. Narjaus- 
ko ir B-vės, įstaigon, kuri 
leido “šaltinį”, Spindulį, 
“Vadovą”, “žmonių knygy
ną” ir įvairaus turinio ki
tas knygas. Ten pradėjo da
lyvauti lietuviškam judėji
me, kurį ypatingai palaikė 
lietuviškoji inteligentija: 
miesto mokytojas Grabaus
kas, agr. V. Totoraitis, B. 
Stosiūnas (Semeliškietis), 
S. Tijūnaitis, M. Popikaitė 
ir lietuviai moksleiviai mies 
to mokykloje, kurių vienas 
— dabartinis “Garso” re
daktorius M. Zujus.

ATVYKSTA Į DĖDĖS 
ŠAMO ŽEMŲ

1913 metų pavasarį atvy
ko į Ameriką — Cleveland, 
Ohio.

1915 metais su Povilu Šu
kiu, kuris turėjo mažą spau
stuvėlę, sutarė leisti savait
raštį “Santaiką” (keturių 
puskapių “Draugo” forma
to), kurią reikėdavo ranko
mis surinkti, o redaktoriui 
Greičiui pasitraukus, Ignas 
turėjo pats ir redaguoti. Už 
metų pamatę neišvengiamą 
bankrotą, prikalbėję vieną 
pinigų turintį 'žmogų įstei
gė Ohio Publishing Co., o 
“Santaiką” pakeitė “Dirva”. 
Kaip visur, taip buvo ir čia: 
kieno daugiau pingų, to ir 
viršus. Naujas partneris bu
vo labiau palinkęs prie tau
tininkų laisvamanių, todėl ir 
laikraštį pradėjo versti ton 
pusėn. Prasidėjo nesutari
mai, o paskui ir partnerys
tės skilimas. Pirmiausiai pa 
sitraukė Ignas Sakalas be 
nieko, o paskui turėjo išeiti 
ir P. Šukys su dideliais me
džiaginiais nuostoliais. “Dir 
va” pateko į laisvamanių 
rankas.

25 METAI PRIE 
‘DRAUGO” IR KITI 

KULTŪROS DARBAI

1918 metais, po Visuotino 
Amerikos Lietuvių Seimo, 

kun. F. Kemešio, tuometinio 
“Draugo” redaktoriaus, pa
kviestas į “Draugo” redak
ciją. Už poros mėnesiu, bir

želio 19 d., vedė clevelandie- 
tę veikėją Sofiją Bagdžiū- 
naitę, dabartinę “Moterų 
Dirvos” redaktarę.

Į Ameriką atvykęs pir
miausiai pradėjo rašinėti 
“Katalikui”, kuris be kores
pondencijų yra atspausdi
nęs ir iš dailiosios literatū
ros: eilėraščių, apsakymėlių 
(Užgesusi žvaigždė” ir k.). 
Kai kas tekdavo ir “Lietu
vai”. Clevelande surinko ir 
sutvarkė Clevelando Lietu
vių Draugysčių Istoriją, ku
rią išleido Draugysčių Są
ryšis. šis-tas iš dailiosios li
teratūros yra tilpę 1916 m. 
“Metraštyje”, ėjusioj “Pa
žangoj” ir “Drauge”, bet 
daugiausiai “Vytyje” nuo 
pat jo pasirodymo laikraš
čių šeimoje. Pasirašydavo 
įvairiomis slapyvardėmis: 
Sakalas, Aras, Aukštaitis, 
Skardupis* Kaunys, Spar
nas ir k.

Tikroji jubiliato pavardė 
Sakalauskas. Sakalu virto 
šiuo būdu. Po savo raštais 
pasirašydavo Sakal-as, tai 
yra išimdavo vidurines rai
des. Nuo to žnantieji ir pra
dėjo jį pravardžiuoti Saka
lu. Kad taip, tai imdamas 
pilietybės popieras paprašė 
teismo, kad ir jo pavardę 
pakeistų — iš Sakalausko į 
Sakalą.
Jubiliato plunksnos draugas

lumpai

žurnalistas Stasys Pieža 
gražiai pravedė Chicago He
rald American iškalbumo 
kontestą aukštose ir vidu
rinėse mokyklose.

Kontestas buvo surengtas 
prezidentą Thamą Jefferso- 
ną pagerbti.

Chicago Herald American 
išrinktieji oratoriai laimėjo 
ir paskutinįjį kontestą New 
Yorke. Dėl to jie ir mūsų 
tautietis St. Pieža turėjo pro 
gos dalyvauti Jeffersono pa
minklo Vašingtone atidary
me ir pasimatyti su Prezi
dentu Rooseveltu ir Prezi
dentiene.

Bravo, Stasy!

(Iš “Draugo’’, 1018 metų 
balandžio 17 d.)

Vokiečiai paėmė suomių 
sostinę... Vokietijos kariuo
menė, karo laivyno padeda
ma, įėjo į Gelsingforsą, Suo
mijos sostinę. «

•
Ukraina peni vokiečius ... 

Vokietijos ir Austrijos at
stovai padarė sutartį su Uk
rainos vyriausybe, sulyg ku
ria Ukraina turės pristaty
ti vokiečiams labai didelius 
maisto kiekius.
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Šalis, kur per keturis mėnesius būna diena, o 
aštuonis - naktis. Kur žemuogės užauga iki 
vištos kiaušinio, o kopūstai iki arklio galvos 
didumo. Kur stūkso niekuomet netirpstį 
ledynai. Kur baltos meškos plaukioja su 
ledais. Kur žuvys šokinėja per akmenis. Ir t.t.

Rašo kun. A. Briška

Alaskos turtų šaltiniai
Bendrovių pralobimui prie 

žastis bravo Alaskos gamtos 
turtai. Alaskos kasyklose iš
kasama auksas, sidabras, va
ris, cinas, anglis, gipsas, 
marmuras ir kitokie žemės

laskos mišk?i dar kirvio ne
paliesti.

Pietinėje dalyje 100,000 
ketvirtainių mylių yra že
mės tinkamos apdirbimui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS

DEVYNIOLIKA U. S. KAREIVIŲ PAĖMĖ MAKNASSY lietuviu kariu 
paveikslai Londono 
bažnyčioje

I Lietuvos globėjo Šv. Ka- 
. zimicrc dienoje Londono lie- 
I tuvių bažnyčioje iškabinta 
' ’enta su pavardėmis karan 
išėjusių, išviso — 283. Be 
to, dviejuose dideliuose rė
muose iškabinta 114 lietu
vių karių atvaizdai. Visų at
vaizdų nebuvo galima su
rinkti, nes dauguma vyrų y- 
ra išvykę už vandenų.

Jr

Navy X-Rays Recruit

Recruit (right) ls having X-ray 
film made of chest in Navy’s effort 
»o flnd uuąuspected tuberculosia.

"Oraugas" Acme photo

U. S. sargybiniai kareiviai, vadovaujant Lt. Mervin G. Sneath, Lancaster, Pa., at-
. , , . .v sargiai žengia Maknassy gatvėmis, Tunisijoje. 19 vyrų, devynis iš jų galima matytiŠioje dalyje oras vidutinis-1 ... _ _ . . , . • «, v . paveiks’e, paėmė miestą, kai priešas pabėgo.kas ir žeme derlinga. Joj ge- »

turtai. Tie brangūs metalai ra‘ auga ™g‘ai. kvte4,al. »- lyguma, kuri eina per 600 U--!.: |:a(,,UAia 
Alaskoje randami daugelyje vlzos ir kltokle islaure’ J'-' mylių nuo rytų j vakarus ir “aClai HeWV0|e
vietų. Bet ypatingai jo daug darSavis. Kadan^ «» nuo žiemių į pie- yy^ yj^otinę
randama trijose vietose, bū-
tent: pietų rytinėje dalyje, šalis menkai aPgyventa, tai 

ir dideli plotai geros, der
lingos žemės stovi neapdir
bami.

upėje Yukon ir jo3 apylin
kėse ir prie Cape Nome. Šio
se vietose yra gerai įreng
tos aukso kasyklos, iš ku

tus. Tokiu būdu sudaro 24,- ,,
000 ketvirtainių mylių. i niOl)lllZ8CiJ3 

Dažnai laikraščiuose mi
nimas va d's Aleutian salų.

Hitleris tarėsi su 
Rumunijos maršai i

LONDONAS, bai. 15. — 
Patirta, Hitleris per porą 

Ga vome iš Londono šitokį į <jįenų konferavo su Rumuni-
pranešimą: “Vasario 28 d.Tos salqp prasideda pietų- h—w -'jos kariuomenės maršalu 

Šiaurinėje dalyje yra dide- vakarų Afaskos dalyje ir gu- Lietuvos okupantai paskel-, jon Antonescu, kad Rumu- 
li viena už kitos į vakarų be PabaltiJy» W & Lietu- nija aUBįjongtų su kitomis 
pusę į Ramų j i okeaną link voje vls?’-’otinę vYry mobili- Balkanų valstybėmis ginti 

z.aciją. Kokio amžiaus — . Eurorą nuo sąjungininkų

rių kasmet, iškasama virš liai sunk.-;s susisiekimas, pa 
dešimts milionų dolerių ver- gerinimui šio reikalo. Dr.
tės aukso. Daug dar yra vie-' Sheldon Jackson 1891 m. iš Japonijos per 1,500 mylių, 
tų, kur tas žemėje gulintis Sibiro atvežė būrį briedžių. ■ Didžiausia ir ilgiausi,’, upė
turtas nepaliestas. Prijaukintais briedžiais vie-’ yra Yukon. Ji prasideda ry-

Be iškasamo turto iš že-' tos gyventojai atlieka ilgas tuose, bėga j vakarus per
mės, Alaskos vandenyse keliones sniegu užpustytais 2,500 mylių ir išsilieja į Be-

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinei ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos nfaldos.

Jau atspausdinta
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

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

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

knibžda žuvis ir jūrų žvė- keliais. Briedžių maistas pa- 
ryS prastas — samanos, kurių

Nors Alaskos auksas

ring jūrą. Dar yra pora di
desnių ryšių, kaip tai: Koy- 

daug randasi šiaurinėje A- ukuk ir Tanana susijungia

šiandien nežinau, bet, pa
vyzdžiui, Čekijoje. Graikijo
je ima vyrus tarp 16 ir 45 
metų. Lietuvos vyrams duo
ta pasirinkti arba stoti į vo
kiečių specialius dalinius, 
arba į formuojamus lietu
viškus karinius vienetus. Ki-

mvazijos. J?

11 laskoje. Laikui bėgant, brie- su upe Yukon ir tos tai yra 
kiti metalai yra brangūs .r džių prieaugiis didėjo ir šhn didžiausios Alaskoje upėSi,‘° P^-nnkimo nėra Uz kiek 
vertingas turtas, bet p.rmo) naudingų gyvulėlių 1 kurių vaga yra gili ir tinka-: Paa‘P™sin,mą - ne
vietoj yra žvejyba ir me- žiaurinėje Alaakoje randasi ma navigacijai. Yra ir dau.'*te‘na Pavasarla ir lau
džioklė jūrų žvėrių. Jūrų liū- 15,ooo. Daugiaugiai jų iau ių jo8 felyje Vj. - ................................. ‘.....
to kailis yra dideliai verti- randasi įvairi0Ee misijose.
džioklė jūrų žvėrių. Jūrų liū- . 1/4. • x 1 • 4. ko darbai. Aišku, Lietuvaqr»ie in.000 I Jaukiausiai įu man ainių, bet jos salyje tu-

•12 - j-,4. 1 j Rks be lauko darbininkų,ri maža reikšmes dėlto, kad *
yra seklios ir jomis gali plau 
kioti tik maži laivai. ,

namas ir jokiose jūrose nė 
ra taip da.;g jūrų liūtų, kaip 
Alaskos apylinkėse. Ypatin
gai daug jų veisiasi šiaurės 
dalyje Aleutian salų, ant 
Pribilof salos. Šioje saloje

kaip prie upės Yukon, pr.e 
Bering jūros krantų ir ki
tur.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
. dėl

- 19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

MES PERDIRBAME JŪSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“Iš MCSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. M 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

........... .......... — dabar iš priežasties karo mes visą sa X
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant lįu 
vien tik geriausius materiolus Turime didelį pasirinkimą vi- ”, 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų. fri

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

I

Parlor Setų Išdirbėjai

mai ir pūgoms siaučiant su
sisiekimas esti labai sunkus. 

Upių keliu naudojasi vie- 1 Tuomet kelionės atliekamos 
tiniai žmonės įvairioms ke-1 šunimis ir briedžiais. Mokyti 
lionėms ir prekių iš vėžio j i- tam reikalui šunes pakinko- 
mui. Kadangi Alaskoje oras mį į rogutes ir veža sniegy- 
g?m šaltas, tai upių ir van-1 n,sis keliauninką į paskirtą 
dens keliais galima naudo- ; vietą. Pasitaikius kelyje pū
tis tik nuo birželio iki spa-< gai; visį sugula drauge sy- 

Pažvelgus į Amerikos že-, lio mėn> Per kitus 8 mėne- Į kįu, ir. keliauninkas iki pū-

Iš to matome, kad.Alas- 
koj slepiasi dar da.ug įvai-

ir apylinkėse kasmet iš jūrų gėrybių, žmogaus ran- 
liūtų kailių gaunama po ke
letą milfonų dolerių. Alas-
koe krantuose yra tiek daug 
salmon žuvies, kad kasmet

kos nepaliestų 
Geografinė padėtis

IIAKYKTIM

DlvinKNTl
RYTY 4%

a

B ARCHER AVENUE FURNITURE CO.

mėlapį, šiaurinėje jo dalyje j sius Alaskos upėmis jokis g08 sustoja siautusios. 
matome išsikišusį žemė3 plo-, susisiekimas neįmanomas 
tą į jūrą, kaip kokią alku- stori ledų klodai dengia jų 
nę. Toji alkūnė ir yra Alas- paviršių.
ka, kurioje, kaip minėjau, . .... ,----  ------- u—-r --------- _ . Alaskoje susisiekimas la-

yra taip jau labai daug. Čia Jau n™> 18^ m- P evesuoja prasta3 Yra sumanymų 
tik pažymėjau svarbesnius, Amerikos vėliava.
kurie sudaro pagrindinę pra- Alaskos paviršių sudaro 
monę šalyje. 590,804 ketvirtainios mylios, nimas pagerės

Pietrytų dalyje auga gra- 1 S* 9kai{ių iein? ir A)autian kara3 pagreitino būtinai rei-
žūe miškai apimanti dide- ‘r vlso8 kit0“ 3al°3 be?idrie’ kalingli kelil» Pavedimą. Su- 

kianciosios Azijos pusėn. sisiekimas yra gyvesnis va- 
Viduryje Alaskos randasi saros metu, tik užėjus žie-

į Jungtines A. Valstybes į- 
vežama apie 19,000 statinių 
ir dar į užsienį už dešimts 
milionų dolerių. Kitokios žu
vie? ir kitokių jūrų žvėrių

1751 W. 47th Street ca
JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

pravesti šalyje gelžkelius. 
Kada tas įvyks, šalie? gyve- 

Dabartinis

liūs plotus. Miškuose veisia
si daugybė įvairių žvėrių ir 
paukščių. Žvėriena ir paukš
tiena yra geras maistas gy
ventojams, o iš žvėrių kai
lių gaminama drabužiai. A- 
laskos miškuose randasi dau 
gybė storų, aukštų gražiai 
nuaugusių medžių, labai tin
kamų medžio pramonei, bet 
iki šiol toji pramonės šaka 
dar neišvystoma. Bendrai A-

/F

Vienintelė lietuviu
Wholesale liguor. 
įstaiga Chicagoje

cheese 
digestible 

o s milk ittelfl

SPKEADU SLICtSI TOASTSI 
* MflTS PFtFFCnrt * X.V;

l Mileli* 1‘a-drinkiniu* 
Naminių, Importuota 

ir Lietuviškų Gėrimų
Parduodame 

Tiktai Tavemamt 
' Ifatakymai livežtojamt 

Sekančią Dieną
Ya landote 9 iki 5 P. M. 

Uždaryta kožna fteštadienj FRANK VIZGARD. Sav

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA A VE.

Tel. KEPublic 1538—0

N EL AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus. nfeturčsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklaaiai nariai Chicago Board of Underwriter8"

O MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FTRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOKNIX INDEMNITY COMPANY.

DABAR Yra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MILI. YVO R K 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vLškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APBOKAVIMAS IR PRI STATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITYVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
Patarnauja lietuviai salesmanai 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VAI.ANDOM: Sekmadieniais nuo X vai. ryto Iki 12 vai pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:30 valandos popiet
J

-KM IRI VI KUR hftNA — N A MUOS K — *Y’E/ II IbK —
YK VAŽINĖJANT LAI'HIlORK - VIsA CtlICAGOs IK

YPYMKKRS LIKTItYlją kl UHES M’ ATVI»Y Sl.viMtM

mARGUTIS I
į RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ I i

Vienintelis it Smagiaiitua.- 
Vakarinis Lietuvių Pn»Kianiii.>- 

Amerikoje'
— VIKNI'OLIKTl HKTAU - 

SEKM.YDIKNIAtS I vai. p ,, 
KITOMIS Dienomis 9 »» v. vak 
l’ENKT Y DIENIAIS • v. v 

Phone: GKOvebili 2212

WHFC-l450kil.

i
r

i

s

VVHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnlture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Faetory Representatlvn.

SHOYYROOMS IN 
YIKKCtlANDISE MAKT

sTK*;1RIJC (MAI
4
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
IŠ IT. MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS 
APSKRITIES ĮVYKUSIO SUSIRINKIMO

Rai. 14 d., Aušros Vartų - 
parap. salėj įvyko TMB Chi
cago apskr. susirinkimas. 
Pastarojo susirinkimo pro
tokolas perskaitytas ir už
tvirtintas. Po to, sekė sky
rių raportai.

Iš Cicero V. Mozerienė 
pranešė, kad Atvelykyje bus 
suruoštas vakaras, kuriame 
kun. Prunskis rodys fsaveika- 
lus. Įnešta $4.00 narių mo
kesčių.

M. Navickienė iš Brighton 
Park pranešė, kad jų sky
rius taip pat nutarė daryti 
parengimą. Gauta dvylika 
naujų narių.

A. Vaišvilienė, iš Bridge
porto pranešė, kad skyriaus 
parengimas įvyks rugsėjo 
m. pabaigoj. Tam vakarui 
knygutės platinamos. Pralo
to Krušo 25 metų proga, sky 
rius sveikino su $25.00 do
vana. Narių vajus labai ge
rai sekasi. Gegužės m. sky
rius darbuosis parapijos pik 
nike. Serga, viena narė — 
Sofija Saročka.

P. Turskiėnė iš Town of 
Lake pranešė, kad gauta 4 
nauji nariai. Viso naujų na
rių gauta 15.

O. Kazragienė iš Mar- 
ąuette Park pranešė, kad 
skyriaus didelis parengimas 
įvyks lapkričio m. pabaigoj. 
Dar prieš šį parengimą į- 
vyks kitų.

J. Kulikauskas iš West 
Side užtikrino, kad vietiniai 
darbuotojai tikrai gražiai 
pasirodys. Nutarta gauti 
bent 30 naujų narių. Kun. 
J. Dambrauskas, MIC., dva
sios vadas, taip pat užtikri

no, kad West Side pasvei
kins jubiliejinę vakarienę su 
šimtine.

Kun. A. Sandys, MIC. ra
gino susirinkusius platinti 
naujai išleistą knygelę, “Dan 
giškas Dvaras”. Visi nusi
pirko po vieną egzempl.

Kun. J. Dambrauskas vi
siems padėkojo už gautus 
sveikinimus šv. Juozapo die
noje. Ypatingai dėkojo drau 
gijoms už sveikinimo laiš
kus. Sakė, visus prisimin
siąs savo maldose ir pasi
ruošęs visuomet visiems pa
gelbėti i

Nutarta, kad kiekvienas 
skyrius atskirai savo paren
gimuose pagerbtų, narius, 
kurie 10 metų darbuojasi TT. 
Marijonų Bendradarbių veik 
loję. Kitais metais visi šie 
jubiliatai bus viešai pagerb
ti vajaus vakarienėje.

Taip pat nutarta atgai
vinti TT. Marijonų Bendra
darbių skyrius W. Pullmane, 
North Side ir Roselande.

Koresp

Vaizdu vakaras
Cicero. — Sekmadienį po 

Velykų, gegužės 2 d., par,ir 
pijos salėj TT. Marijonų Ben 
dradarbių skyrius rengia 
‘‘Vaizdų Vakarą”. Bus ro
domi vaizdai iš kariaujan
čių kraštų ir apie nužudy
tuosius Lietuvos kunigus.

Tai bus pirma proga Ci
cero žmonėms pamatyti kun. 
Prunskio rodomus vaizdus 
iš įdomių kraštų ir Rusijos 
bolševikų nužudytus Lietu
vos kunigus. Įžanga 35c.

XXX

PREZIDENTO SŪNUS S. AFRIKOJE

Čia matoii prezidento Roosevelto sūnus Elliot, kuri3 
pakeltas į pulkininko laipsnį. Su. juo kartu jo padėjėjai: 
Lt. J. McClernon (kairėje), Palisades, N. J., ir Capt. Glen 
J. McClernon, Springfield, Mo.

Vakaras pavyko
Town of Lake. — šv. Var

do draugijos rengtas vaka
ras kun. V. Mikolaičio nau
dai tikrai pavyko. Žmonių 
atsilankė daug iš visų kolo
nijų.

Po programos žemutinėj 
svetainėj buvo žuvies vaka
rienė.

Šv. Vardo draugija nuo
širdžiai dėkoja kleb. kun. A 
Linkui už pritarimus, kun 
A. Deksniui, daug pasidar
bavusiems ir sumanytojams 
to,vakaro; krun. S. Joneliui 
ir S. Adominui, kurie daug 
pasidarbavo vakaro pasise
kimui ; knygučių platinto
jams So. Chicago, Marųuette 
Park, Brighton Park, Wes 
Pullman, Roseland; mergai
tėms, kurios patarnavo pri' 
stalų; šeimininkėms, kurios 
pagamino vakarienę; visiems 
atsilankusiems svečiams iš 
kitų kolonijų, darbščiai ko-

misijai ir visiems, kurie tik 
prisidėjo prie š i o kilnaus 
darbo.

Kun. Vytauto Mikolaičio 
primicija. įvyks gegužės 2 d. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj, 12 
vai. , Šv. Vardo draugija

Bridgeporto palikus
Nuo balandžio 1 d. persi

kėlėm gyventi . “ South 
Shore” dalį miesto, tūlam 
laikui poilsiui ir pamiršimui 
pergyventų liūdesio valan
dų.

Bridgeporte išgyvenom su 
virš 30 metų, o mano vyras 
a. a. Izidorius Nausėda ten 
daug anksčiau gyveno ir par 
dėjo įsteigti tą koloniją lie
tuviams, nes apie 1901 me
tus apipirko 11 lotų ant Li
tuanica ir 33-čios gatvės, 
kur įsikūrė lietuvių šeimos 
ir pasistatė namus prie baž
nyčios.

Nors iš lietuvių kolonijos 
išsikėlėm, bet iš Šv. Jurgio 
parapijos neišėjom ir, jei 
Dievas duos, kuomet grįš 
mūsų namiškiai po karo, gai, 
vėl sugrįšime Bridgeportan 
gyventi “tarp savųjų”.

Draugams ir organizaci
joms pranešame šiuomi nau
ją antrašą: Mrs. A. Nausėda, 
7207 S. Yates Avė., apart- 
ment 1 W, telefonas: Regent 
1688.

WHOLESALE
UftUOB 
ĮSTAIGA

KURO ALIEJAUS 
KUPONAI

Balandžio 12 dieną baigia
si data dėl ketvirtojo perio
do kuro aliejaus kuponų.

PENKTASIS PERIODAS 
Rugsėjo 30 diena baigiasi

data dėl penktojo periodo 
kuro aliejaus kuponų.

(iveilojame no Tisą GhlragO.
KEMKITB 

SENĄ
LIETUVIŲ
brauoą

R KANTER. sas

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 So. Halsted St.

Telefonas- BflH.IVARI) 0014

Paulina Russian and Turkish Baths
Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami 

j Šią Modernišk 
ELEKTR1
Ultra-Violet Sunshine ir Infra Red Light 
Radiations, Swedish Massage ir Movements.

Moterims — Trečiadiieniais.
Telefonas: VIRgtaia 9493 

A. F. CZESNA, savininkas
1657 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St.

Mnssnct

ant žemės, kuria pirksit šiandien !

Žinoma, jūs negalėsite Matyti 
namą žlomls dienomis.—bet JO* ga
lite ruožtls dėl to nainnlle, apie ku
rt svajojate, pirkdami žemę dabar)

Nuosavybių kainos pakilo ma
žiau negu dauguma kitu prekių. 
Jei pirkaite namui vietą dabar, ga
lite gauti tą vietą, kurią norite. Ir 
JI bus Hmokčta kada bflstt pasiruo- 
ftln statyt. Karo Bonai, kurioa 
perkate, bus fundaa statybai 
kada karas pasibaigs.

nuosavybių pardavėją Ir apžlflrėklt 
sau plačiai. Telriaukltės apie kalną. 
Tada suprasit ar yra kitan džiaugs
mas. kuris gali prilygti prie turė
jimo savo namelio — stovint) nnt 
Jūsų žemė*

g wasauiaTaN itbiit

■■■■■i

- —-------

•- .... ................-------------------------------------

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

LEO NORKUS. Ji.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nedar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ii ki 
tas įstaigas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Yra daug pflVinktlnlų nuo
savybių laukiančių žmogaus, 
kuris visuomet geidė turėt sa- 

‘vo nuosavybę—namus, dvi-fls- 
tus ar namams žemės. Matyklt

CHICAGO 
TITLE ajvb 

TRUST 
COMPANY

TREMTINIO PERGYVENIMAI
Keliaujant iš Pavergtos Lietuvos per įvairius kraš

tus į laisvės šalį Ameriką yra aprašyti

K. BARO
t

Žymaus Lietuvos “Mūsų Laikraščio” Redaktoriaus 
Pasiskaitykite kaip K. Baras, žymus laikraštininkas 
paspruko iš komunistų, pergyveno nelaisvę Vokieti
joje, keliavo per Ispaniją ir Portugaliją, nuvyko J 
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
J

cratchiniHfay 
, Cauti 
Mrrfadian

For quick relief (rom itching caused by eczrma, 
sthlete'e foot, scabies, pimples and other itching 
conditions. ūse pure. cnoling, medicated. liųuid 
D. O. O. MCtCNimoM. A doctor's formula. 
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and 
ųuiekly čalma intense itching. 35c trial bottle 
jirovesit.ormoney back. įJon't autter Ask your 
druggist today fur O. O. O. prescription.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką Uk galima. Ir jus savo ap
dėvėtą par’or setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Neniimi*sklt senų, suge<hi»1ų Budclnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Ben. Little Ben ir kiti budolnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS/

$10.60 Vertės Knygų 
Tik

UŽ $5.00
DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

Šiuo Laiku Siūlome

NEPAPRASTI BARGENA IKI GEG. 1 D., 1943 M.

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR
TIK UŽ $5.00

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

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny-
• goję 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 t

S. Misijonieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28 
Įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................ ........................................................ $1.5f

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga-

, Įima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
• 223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ...................... $1.00

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, 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. Būrio, 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 vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ........................................................................ $1.00

7. Karalienės Prižadas. Nary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam pasiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ................................................................. 50c

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 75c

9. ftvenč. Jėzaus Širdies lntronizacija. Parašė Kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knygelė su Litanija ir visomis maldomis,
Iirie švč. Jėzaus širdies. Mažo formato. Audek- 
iniais aptaisais. Kaina ..................................... 35c

Užsakymus siųskite Šiuo adresu:

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

4
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Pagerbs kleboną 
kun. A. Linky

Labdariu vakarienė
Dįevo Apvaizdos parap. —

Sekmadienį, balandžio 18 d., 
Parapijos komitetas ir pa- parapijos £alėj „ va, vak 

rapifonai rengia Šaunias pa-| jvyk8ta Labdarių Są.go3 4 
gerbtuves savo mylimam kuopo9 Vi3kariinS su prog-
daug nusipelniusiam klebo
nui kun. A. Linkui balandžio 
18 d., 7 vai. vak., parap. sve-

rama, kurią išpildys Rožių 
ir Lelijų choras.

Nebijokite įaišino! Bus ką
tainėj. Bus jo gimimo ir var- valgyti Tikietų kaina tik 55
duvių diena.

Visi parapijonai ir svečiai 
kviečiami atsilankyti į par. 
svetainę, kur bendrai pagerb 
sim savo daug pagarbos nu
sipelniusį kun. Anicetą Lin-'lv i. . r 
kų. Koresp. IS MotCfU 5d“CJOS

centai su taksais. Pavalgy- 
site ir paremsite gražų Lab
daringos Sąjungos užsimo
jimą. XXX

Pamatykime šiuos 
paveikslus

2 kp. veiklos
Cicero. — Susirinkimas į- 

vyko bal. 12 d. Dėl svarbių 
priežasčių neatsilankė pirm. 

Cicero. - ARD 9 skyrius B Jakaįtienė, tad susirinki-
ruošia vakarą sekmadienį. mą ved8 vice pirm K 
balandžio 18 d., parapijos zekevičienė
salėj. Bus rodomi Kristaus Nutarta skaitlingai daly 
Kančios paveikslai. Pradžia vau|į Chic. apskr. sąjungie 
7 vai. Įžanga tik 35c. Be to bendroje šv. Komunijo- 
bus gražūs durų prizai. Re- j je
mėjos nuoširdžiai kviečia vi
suomenę atsilankyti ir pa
remti sesutes.

Skaitytas padėkos laiškas 
nuo Sirevičlaus ir Mikuliu 
šeimos už atiduotą paskuti- 

Paveikslai yra labai įdo- nį patarnavimą a. a. Sirevi- 
mūs ir labai tinka gavėnios ; čienei. Apgailime savo my
laikui. Pasistengkite verbų 
sekmadienį atsilankyti į pa-

Draugija Šv. Elzbietos ant 
Town of Lake laikys mėne
sinį susirinkimą sekmadienį, 
balandžio 18 d., 1 vai. po
piet. Prašomos narės skait
lingai susirinkti. Valdyba

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, bal. 18 d., 
2 vai. popiet, šv. Kazimiero 
Akademijoj. Visų ARD sky
rių prašom atsiųsti atsto
ves su pilnais raportais iš 
įvykusių vajų parapijose. Be

limą narę, kuri dar jauna' 
metuose turėjo apleisti šį

rapijos svetainę. Laiką nau- pasaulį. Sirevičienė priklau-
dingai praleisite. A.V. | sė 2 kp. per keletą metų 

Būdama silpnos sveikatos 
nedaug galėjo dalyvauti vei
kime, 'bet vis gi, kiek ga
lėdama prisidėdavo prie vi-

Įdomi J. Budriko
radio programa ...... . * ,

įdomi Jos. B; driko radio T* kP- parengimų. Neuzmir- 
programa bus sekmadienio eime savo ma onios _ 

tės.vakare, balandžio 18 d., pra
dedant 9 valandą iš radio 
stoties WCFL, 1000 k. Prog
ramoj'dalyvaus dain. O. Juo 
zaitienė. Ant. čiapas ir A. 
Valančius. Bus naujų nume-

tarti apie mūsų seimą, ku
ris įvyks gegužės 23 d.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

rių susirinkti, nes bus daug 
reikalų svarstymui. Atsilikę 
su mokesčiais malonėkite už
simokėti. A. Valonis, pirm.

Federacijos 12 skyriaus, Lab kutinė diena dėl stamp No.
darių Sąjungos ir k.

Anastazas Valančius
17, gera dėl vienos poros ba
tų.
•-*............ ................................

Marąuette Park. — Mari- Cicero. — Šv. Antano Pa- CUKRUS 
jom) Bendradarbių 5 sky- rapijos Namų Savininkų kiū-Gegužės 31 diena yra pu
rius laikys mėnesinį šuširin- bo au8įrinkimas bus balan-! skutin» diena vartoti statnp 
kimą sekmadienį, baland. 18 ^žio 21 d., 7:30 vai vakare, No- Sera d®* penkių sva
ri- 2 vai. popiet, parapijos parapijos 8vebainėj. Visus r« cukraus
svetainėje. Visi bendradar- jjjūbo narius kviečiu ateiti 
biai 5 skyriaus prašomi a-|ir naujų narių atgivestt. Tu- 
teiti į susirinkimą. Valdyba I rim būti gerai organizuotį.

----------- Visų pareiga priklausyti.
Sekmadienį, balandžio 18 Šiais laikais namų savinin- 

d., 1 vai. popiet, paprastojI k®i labai varžomi. Jei būsim, 
vietoj įvyks draugijos “Lie- gerai organizuoti, susilauk- Į 

tuvos Ūkininko” mėnesinis sim pagerinimų. Taipgi bus

BATAI
Birželio 15 diena yra pas-

to, turėsime bendrai pasi-1 susirinkimas. Prašoma na- pranešimas iš parengimo, iš

PRANEŠIMAS!
Šiuomi pranešam visuomenei atidarymą

NAUJOS ROSELAND kOPLYCIOS

Lticftawicz Laidotuvių Įstaigos
at 10756 S. MICHIGAN AVE.

PILNAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKA IR ERDVI, JCSŲ 
PATOGUMUI ĮTAISYTA KOPLYČIA

10756 S. Michigan Ave. 
42 East 108th Street

Telephones: 
Pullman 1270 
Canal 2515

VVOLK STUDIO
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SPeClAUS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite! 

Mixfei
MALIAVA

Už galioną .

REM-TONE

Už galioną

Padėkonė ir vieno mėnesio 
sukaktuvės

98c

$99

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $L50 
WALL PAPER

(Room Lots) 
ParsldbodU už . 

ir aukščiau

BEN MOOIlte “One Coat”

enAmel
Už galioną ... $1.98

flAKoap 
.... 39c
tikUas

linsEed alyva
Už galioną . .......... 98c

2 svarų 
blėka

STĖEL WČOL
(Plieninė Vilna)

1917 S

65c paketas 15c
BERLAND'S PAINT STORE
. HALSTED ST. TEL. CANACANAL 4866

GAKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias ĮAt&rnaVlmas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Sąjungiečių velykinė ben
dra šv. Komunija įvyko pra
ėjusį sekmadienį. Bravo, na
rės, už tokį, skaitlingą da- Į 
lyvavimą. Tas parodo ne tik

-R. A.

rų, kurie visiems klausyto-1 gyvą tikėjimą, bet ir gražią
jams įdomūs.

Programą leidžia savo lė
šomis senas ir plačiai žino
mas lietuvių biznierius Jos. 
F. Budrik, savininkas dide
lės rakandų, radio ir jewel- 
ry krautuvės adresu 3241 S. 
Halsted St.

Falsyviški
Dokumentai -

kp. santaiką.

Skaitytas pakvietimas da
ly va.u ti Sakalų jubiliejinia
me bankiete. Nutarta “in 
corpore” dalyvauti ir šau
niai atstovauti 2 kp. K. Sriu
bienė parūpins bilietus.

Kursai pastarom gavėnios 
savaitėm buvo nutraukti. Po 
Velykų antradienį vėl pra
dėsime pas A. šatkienę. Da
lyvaukime visos. Koresp.

Manoma, kad šiomis die-
nomis apsišvietimo ir moks- Kur kas geriau turėti
lo žulikystes ir apgaulystė išmintį, negu auksą, 
tai yra dalykas praeities, bet
nelaime tame, kad taip nėra. ____________ _ ____________
Dabar, kaip ir praeituose lai 
kuose, nekalti, geri žmonės 
būna apgauti ir nėra tokios 
transakcijos, kaip pirkime 
nuosavybės, kurioje cUugu-| 
ma žmonių labiausia būna 
apgauti.

Yra stebėtina, kaip žmo
nės neapsižiūrėję tinkamai į 
dalykus, leidžiasi tapti ap I 
gauti ir dažnai tik po mirties 
šeima suranda, kad tas na
melis, už kurį taupė kiek tik 
galėdami visą gyvenimą, ti
krai nėra jų, nes paaiškėja 
netikri dokumentai, ir reika 
las prisieina rūpintis net per 
teismus, kad įgyti pilną tei
sę prie namo.

Kad apsaugoti savo nuo
savybės reikalus, yra patar 
tina kreiptis prie Chicago Ti
tle and Trust kompanijos, 
kurios skelbimas kaip tik ir 
randasi šios dienos “Drau 
ge”.

Prart.

KAZIMIERAS VENSKUS
kuris mirė Kovo 12 d. 1943 

m., ir tapo paiaid.taa Kovo 17 
d., o dabar ilsia S/. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam. paskutinį pa- 
turnavirtią ir palydėjo Jį į lą 
neišvengiamą amžinybės -vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mūsą 
tarpo dėkojami* musų dvasft-- 
ktems tėveliams. Kun. P. Lu
košiui, kun. Št. Gauėlul ir kun. 
J. l’runskiul, kui le atlaikė įs
pūdingas pamaldas už Jo sielą.

1 •ė.iojamc graboriams Mažei
kai ir Evanauskui. kurie savo 
geru ir mandagiu pitarnavlniu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
nastį, o mums paicngvlno p?r- 
kęsti nuliūdimą Ir rūpesčius. 
Dėkojame grabneS am S Ir vi
siems, kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios. dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse; o tau 
mylimas vyrę ir tėveli, lai Vi
sagalis Dievas suteikia au/iiną 
ramybę ir atilsį.

Nu'ludę I eka Moteris- Oiia, 
šūml: Alfonsas ir Kazlhilera-i 
ir Giminės.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

UOHN F. EUDEIKIS
laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną lt Naktj

MARE 
EVERY 

PAY DAY

BONO DAY

♦805-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741--I742
4332-34 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LA Fayette 3727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak 

ii atotiea WGES (1390), au Povilu šaltimieru.

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meitllki, Vertingi 

PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo

Mumis
Rekordas—

Si Firma VlrS 50 Meti) 
Tom Pačios šeimos 

Rankose!

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

VVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowe«t Prices 
BUY U. S. WAR BONDS VVITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Cortiiherce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 Sottth Troy Street

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

NULIODIMO 9 VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JČ8Ų 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.

}OO$

Mūsų pastatytas 
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SŪTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.
(Netoli Grand Ave.) 

PHONE: SEELEY 6103

EVANAUSKAS
Phonea YARDS 1138-39

NARIAI

Chicagos

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių

Asociacijos.

I. Ji ZOLP
1846 WEST 40th STREET

MAŽEIKA
tai. IJtllAMCA AVE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SkVRtUS 42-44 E. lOSth ST.
2314 WE8T 23 r d PLACE

Tel. PULLMAN IMI 
Phone CANAL 2513

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Rhone PULLMAN W3l

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4848 SO. CALIFORNIA A^TE. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
88/M 80. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419



DIENRAŠTIS DRAUGAS feoi.adicnis, bal. 17 d., 19431 Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą

LIETUVOS VYČIŲ VEIKĖJAS 
KUR TAI ANGLIJOJE

Cpl. Bernardas Kvietkus

Corporal Bernard Kviet
kus gimė 1919 metais, gegu
žės 26 dieną, Chicagoje. Jis 
gyveno Brighton Parke ir 
ten baigė Nekalto Prasidėji
mo Panelės Šv. lietuvių pra
dinę mokyklą ir Kelly high 
school. Vėliau mokės inžene- 
rijos Greer Engineering Ko
legijoje.

Bernardas buvo pašauk
tas j kariuomenę 1942 me
tais, kovo 11 dieną.

Karalaičio draugijos ir Lie
tuvos Vyčių 36 kuopos. 
Daug yra pasidarbavęs Lie
tuvos Vyčių Chicagos aps
krityje ir priklausė prie Chi
cagos Apskrities Vyčių cho
ro.

Prieš idvykdamas j Dėdės 
Šamo armiją, Bernardas dir 
bo Pulman Car Company.

Bernardas Kvietkus vedė 
Oną Jankiūtę, iš Dievo Ap- 
vaizdo parapijos, 1942 va
sario 15 dieną. Jo žmona gy
vena pas savo motiną, Aš-1 

tuonioliktoje.
Bernardo tėvai, Petras ir 

Petronėlė Kvietkus, nuo se
nai prikląuso prie Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos. Bernardas turi tris 
sesutes: Ceciliją, Virginiją 
ir Lorettą.

Bernardas Kvietkus yra 
U. S. Army Air Forces inži
nierius ir randasi kur tai

IŠGELB&TI ATLANTIKE

• < • • *
“Draugas" Acme photo 

Paveiksle matosi du susijaudinę išgelbėti iš Jungtinių 
Tautų sutorpeduoto prekinio laivo. Jų laivas buvo sutor- 
peduotas vidurio Atlantike. Jie buvo išgelbėti U. S. ‘pa
krančių sargybos laivą Į laivą jie buvo paimti nuo “raft” 
su “life lines”. Išgelbėtieji turėjo pakelti vėją, lietų ir 
j urų^ bangas.
...................................................................... , ....... į-----------------------

Religinė padėtis Raudonojoj Rusijoje
Bernardas Kvietkus yra Anglijoje. Jo adresas4 Corp. 

daug veikęs parapijos gyve- Bernard Kvietkus 36324276
nime, ir yra gerai žinomas Co. A. 833rd Engr. Bn idieną raSo jog prieš revo 
beveik visose Chicagos lietu- (Avn) APO 644 c-o Post- 
vių kolonijose. Parapijoje master New York City, N. 
priklauso prie Šv. Kazimiero Y. U. S. Army.

NUO REVOLIUCIJOS PRADŽIOS RAUDONOJOJE 
RUSIJOJE UŽDARY.A 1,500 KATALIKŲ BAŽNYČIŲ

The Ręgister, balandžio 18 meninės Laisvės. Kaip kiek
viena diktatūra, taip ir ko-

LIETUVIS VEIKĖJAS DABAR
AVIACIJOS KADETAS

A-C Charles Stulgaitis gi
mė 1917 metais, kovo 9 die
ną, Chicagoje, III. Gyveno 
Kenosha, Wis., ten baigė Šv.
Petro parapijos pradinę mo
kyklą ir Kenosha high 
school. Vėliau baigė Keno
sha College of 'Oomunerce.
Taip pat mokės salesman- 
ship kursą ir mokinos Avia- 
tion mechanics.

Charles Stulgaitis buvo 
pašauktas į kariuomenę 
1942 m., spalių 23 dieną.

Charles Stulgaitis buvo 
žymus veikėjas šv. Petro 
parapijoje. Priklausė prie 
šv. Vardo draugijos, prie ,pa 
rapijos choro ir Birutės
draugijos. Taip pat Charles ment Kirtland Field 
Stulgaitis per daugelį metų 1uer’ue' New Mexicx

priklausė prie Lietuvos Vy- —;-----------------------
čių. /fj||

Prieš išvykdamas į armi- Chicagietis kalbėjos 
jų dirbo Montgomery Ward jį, jį„g|jj0S karalilHlli

liuciją (1917 metus Maskvo
je buvo 454 graikų ortodok
sų bažnyčios, šiandien jų te
liko tik 26.

Rusijoje nuo revoliucijos 
buvo uždaryta 1,500 katali
kų bažnyčių. Maskvoje da
bar yra tik 3 katalikų baž
nyčios. Vienoje iš jų, St. 
Louis de Francois. klebonau

munistinė diktatūra žmogui 
nepripažįsta asmens, spau
dos, organizacijų ir sąžinės 
Laisvės. Pripažįstama tik ko 
munistų partija, jų spauda 
ir jų organizacijos.

Komunistai palaipsniui 
piešia tikėjimą iš žmonių 
širdžių ir įvairiausiomis prie 
monėmis uždarinėja bažny-

Kada baigsis karas1
ĮDOMI KUN. B. HUBBARD I 
PASKAITA. JIS ĮSITIKI- į 

NĘS. JOG KARAS SU 
JAPONAIS ILGAI 
UŽSITĘSUS.

Kun. B. Hubbard, jėzuitas, 
vadinamas “ledų kunigu”, I 

gerai pažįstas Alaską, perei 
tą ketvirtadienį šv. Kazi
miero Akademijoje laikė pa 
skaitą apie Alaskos kraštą, 
jos gamtos turtus ir gyveni-1

I
mą.

Kun. B. Hubbard savo įdo
mią kalbą pavaizdavo pavei
kslais ir žemėlapiais. Turi
ningos paskaitos klausės 
akademikės ir kiti žmones. 
Paskaita buvo įdomi ne tik 
turiniu, bet ir stiliumi.

Kalbėtojas savo kalboje 
taip pat iškėlė faktą ir nu
rodė, jog Japonijos žuvi- 
nikavimo sutartis su Sovietų 
Rusija kenkia Amerikos in
teresams. Kun. B. Hubbard 
nurodė, kad japonai ir pajė
gūs, nes pas juos gimimai 
yra gausūs. O kituose kraš
tuose tautos pajėgumą silp
nina “gimdymo kontrolė”.

Kun. B. Hubbard įsitiki
nęs, jog Europoje karas ga
li baigtis šiais metais ir ten 
karas baigsis dėl žmonių 
nuovargio. Jis mano, jog su 
japonais karas gali baigtis 
tik 1948 metais.

SVEIKINAME!!
Sveikiname šiandien Gerb. 

Kun. A. Linkų, kleboną Sv. 
Kryžiaus par. bažnyčios, jo 
vardo ir gimimo dienoje.

Rytoj, Sekmad., Bal. (Ap
ril) 18 d., Sv. Kryžiaus pa
rapijiečiai rengia jam vaka
rą su gražiu programų, už
kandžiais i r margumynais. 
Užtikriname, kad bus daug 
juokų, ir įvairių pasilinksmi
nimų.

Kun. S. Jonelis, vienas iš 
žymiausių magikų Chicagoj, 
parodys naujų štukų, ku
riuos dar niekas nėra matęs. 
Tik prašome, kad per jo per
statymą gerai saugotumėte 
savo pinigus.

Taigi, kviečiame visus Ku
nigo A. Linkaus draugus, pa
žįstamus ir buvusius jo pa

rapijiečius rytoj, švento Kryžiaus parapijos salėje (prie 46-tos 
ir South Wood gatvės) pasveikinti jį ir palinkėti jam ilgiaušių 
met,*4 3° prakilniam darbui. įžanga tik 50 centų.

Kun. A. Linkus, kaip žinote, yra dvasios vadas ir iždininkas 
L. R. K. Labdarių Sąjungos Centro. XXX.

ja kilęs iš Massachusetts 40 čias. Iš karto Visų bažnyčių 
metų amžiaus kunigas Leo- neuždaro, nes tai sukeltų

Jaunuolis sakosi nore-, 
jęs policiją pažadinti

George Gisdorf 18 metų 
amžiaus, kuris adresą davė 
tokį: 1817 W. 21st pi., per
eitą ketvirtadienį, buvo pa
šautas į kaklą ir ' suimtas 
policijos.

Jaunuolis duvo policijos'vyri 

sulaikytas apklausinėti pne 
35th St. ir Home avė., Ber- 
wyn. Vyrukas pabėgo nuo 
policijos ir pasislėpė pž me
džio ir į policiją paleido tris 
šūvius. Nė vienas policinin
kas nebuvo sužeistas.

Policininkai tuojau sėdo į 
automobiį lir paleido iš shot 
gun šūvus į bėgantį jaunuo
lį. Suimtojo sužeidimas ne
pavojingas. Jaunuolis klau- 

dėl apiplėšimų

Charles Stulgaitis 
Aviation Cadet

Charles mokosi U. S. Ar
my Air Corps “bombardie- 
ring”. Jo adresas: a-c Stul-

pold A. A. Braun, kuris į 
Rusijų atvyko 1934 metais, 
ir gyvena senoje prancūzų 
ambasadoje.

VARTOJA ĮVAIRIAUSIAS
PRIESPAUDOS
PRIEMONES

Komunistų valdžia užda
ryti bažnyčias vartoja įvai
riausias priemones. Pavyz 
džiui, Maskvoje st. Elias

žmonėse didelį nepasitenki
nimą.

Gatvėkariiį uždarbis 
žymiai pakilo
Chicagos Surface Lines 

pereitais metais ūž dirbo
$10,000,000 daugiau už va
žiavimą gatvėkariais, negu
prieš metus. Tai rodo kom- sinėjamas 
panijos finansinis raportas Berwyn. Jaunuolis pareiš- 
1942 metų, kuris buvo pas- kęs, jog jis yra šautuvų mė-

krautuvėje.

Charles Stulgaitis 1941 
metais, vasario 23 dieną, ve 
dė Ceciliją Kvietkus, iš Bri
ghton Park, kurios brolis 
Bernardas yra Dėdės Šamo

Karas palies motery 
lūpas ir nagus

Karas paliečia ne tik mai
sto suvaržymą, bet taip pat 
palies ir “lipstick” spalvas. 
Wholesale Druggists’ Asso

. ciation suVažiame, Palmer
bažnyčia turėjo mokėti per Hou3€ ketvirtadie.

gaitis, Charles S. Class W.!“’atua $19,000 vien tik uz nj buvo parejkšta jog ..,jp8

43-9 Prov. a-c Detach- *»i. kad leidžiama atidaryti 8umažinta
Albu. bažnyčios durys. Kunigai, nu<) jW g

verčiami mokėti 40 procen-: f ,
. . TTvJ . S. L. Mayham of the Tol
tų income tax. Uždrausta , ' , ;

.... ..... let Goods Association parei-ruošti nauji kunigai, mirų-Į _ , r
i- i • iške jog bus mažiau spalvųšiųjų vietų negali užimt, k, „lip8^k„ nagų maliX ir

' Komunistai veda prieitiky rou«e- ' TliP Pat' Paa“W>, 

binę propaganą, o tikintie.; b.ua mažlau krera0 ,r'
Corp. Robert E. Hinden- siems nevalia vesti savo pro-

ach, 32 metų amžiaus, kuris*
prieš metus įstojo į Air 
Forces, dabar yra Anglijoje.

Chicagietis corp. Robert1 

E. Hindenach rašo savo tė-
armijoje ir randasi kur tai' amg kad jam teko ka|bg.

Anglijoje. tis su Anglijos karaliumi
Charles ir Cecilia Kviet- George, karalienė Elizabeth

pagandos skleidžiant tikėji

mą. *

The Register šias žinias 
ėmė iš “Time” koresponden
to Walter Graebner knygos 
“Round trip to Rsssia”. To
ji knyga nesenai parašyta.

kus turi du sūnus: Eugenijų* Princesė Elizabeth. Jis ra 
šo, jog buvo įdomus pasikal
bėjimas su karališka šeima. 
Karališka šeima teiravosi

ir Jurgį. Jo šeimyna gyvena 

pas Cecilijos tėvus Brighton 

Parke.

Charles Stulgaičio tėvai, 

Kazimieras ir Stanislava 

Stulgaitis, gyvena Kenosha. 

Wis. Taip pat Charles turi 

dvi sesutes: Stella ir Gene- 

vieve.

kaip jis atvyko į Angliją ir 
klausė kaip chicagiečiui pa
tinka Anglija.

,| DIKTATŪRINE VALDŽIA

NEPRIPAŽĮSTA LAISVES 
Tenka pastebėti, kad ko

munistinėje santvarkoje nė
ra ne tik religinės, bet ir as

gal būt, parfumų.

Sakoma, kad dabar yra 
klausimas kokias šešias “lip
stick” spalvas išrinkti iš 31 
spalvos.

Nėra ko nusiminti. Užteks 
ir šešių “lipstick” spalvų. 
Kartais mergaitės ir mote
rys daug gražiau atrodo be 
“lipstick”, negu su jais.

Raudonos stampos
Sekmadienį įsigalioja D 

serijos raudonos stampos.

iichs;
For quick relief from itchinc cauaeri by erzema. 
athlete'a foot. acabtea. pimplta and other Itchinc 
cunditmra, uae pure. cnnlmc. medicated. Iiquid 
D.B.D.FMacmrriOM. A doctnri formula. 
(ieeaaeleaa and atamleaa Soothen. mmfurta and 
quiekly čalma intenae itchinc. 35c trial hottle 
provea it. ot money back IJon't auffer Aak your 
drugini today for D. B. B. PNcacmrriMa.

Dažyti kiaušiniai
Yra nustatytos kainų ri

bos ne spalvotiems ir spal
votiems kiaušiniams.

Kainų Administracijos 
ofisas praneša, kad žmones 
tiek nudažytų Velykoms 
kiaušinių, kiek jie suvartos, 
nes reikia taupyti maistą.

kelbtas pereitą ketvirtadie
nį.

Uždarbis pakilo todėl, kad 
buvo pakeltas vienas centas 
už važiavimą, šalia to, gatvė 
kariai buvo sausakimšai pri 
pildyti keleiviais, kai darbi
ninkai vyko į darbą.

Kadangi Chicago Surface 
Lines turi nemažą uždarbį, 
tai reikėtų, kad dar dau
giau būtų paleista gatvėka- 
rių į darbą. Tada darbinin
kai turės daugiau patogu
mų ir nereikės važiuoti dar
bininkams prigrūstiem, kaip 
sardininkom8.

gėjas ir tik norėjęs pagąs
dinti policiją.

Mažiau valgyk -
gražesnis

VVashington. — Karo In 
formacijos ofisas praneša, 
jog civiliai žmones šiais me
tais turės šešiais procentais !

būsi

Policija areštavo 
ketvirtą kidnaperį k

John Bodenchak, 23 metų 
amžiaus, kuris buvo polici
jos ieškomas dėl plėšikavi
mo ir pagrobimo žmonių, 
pereito ketvirtadienio rytą, 
buvo sučiuptas seržanto Jo- 
seph Rachel, Chicago Lawn 
policininko.

John Bodenchak prieš po
rą savaičių dalyvavo dviejų 
jaunuolių ir vienos mergai
tės pagrobime. Jau keturi 
grobikai sučiupti, penktas 
dar laisvas. Trys buvo netru 
kus sučiupti po pagrobimo 
trijų jaunuolių. '

Šeši areštuoti
mažiau valgyti, negu perei- i į|2 VtKjysfC

tais metais.
Maisto visiems užteks. Jei

žmogus nepersivalgo, tai Urbana pereita ketvirtadie. 
daug sveikesnis yra. Neda-nj Jie kaltinami vagystėje, 
valgymas žmogaus grožiui kad pa5mg iS ftaternity na. 
nekenkia, bet mažiau valgas mų minoia ir Purdue uni-

žmogus yra gražesnis. versitetuose, brangenybių, 

paltų ir kitų daiktų, Šurno
je $1,000. šeštas jaunuolis, 
Chicagos, kaltinamas, jog

stovyklose vakaro metu Pri8m8 vo*tua daiktua 

įvestos Sv. Mišios, daug dau LONDONAS. — Oro mi
gi™ kareivių ėmė eiti prie nisterijos žinių tarnyba akel

Religinis gyvenimas
Kada buvo kariuomenės

šv. Komunijos. Religinis gy
venimas kareiviui duoda jė 
gos ir stiprybės.

X Red. Edvvard V. Dailey, 
a u s i a s ‘ ‘New 

World” redaktorius, atvyk
sta į bankietą Ignui Sakalui 
pagerbti. Pagerbtuvės įvyk
sta Dariaus ir Girėno salėj 
Sekmadienį, balandžio 18 d. 
Bankiete dalyvaus taipgi dr. 
Biežis, dr. Poška, dr. Rač- 
kus, adv. Grish, visa eilė ku- 
nigų-klebonų, profesionalų 
ir biznierių.

a s >
X Misijos šv. Juozapo baž 

nyčioje, So. Chicago, baigia
si ryt 3 vai. popiet. Misijas 
tikintieji skaitlingai lanko ir 
gtauna puikių pamokinimų iš 
misijonieriau3 kun. J. Vaš- 
kio, pranciškonu, turiningų 
pamokslų. 9

X Vyčių Dienos (K of L 
Day) ir kitais klausimais 
Chicago kuopų (apskrities) 
atstovų susirinkimas įvyks 
rytoj, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos, Brigh
ton Park, mokykloje. Be at
stovų, vyčių veikėjai taip pat 
kviečiami atsilankyti.

X Juozas Kikis, 645 W. 
18 St, šiomis dienomis sun
kiai serga. Jis yra žinomas 
darbuotojas ir Amerikos Le
giono Darius-Girėnas poste 
271 narys.

X Vladas Vafentinas, 4449 
S. Mozart St. Daigęs dan- 
tisteriją, šiomis dienomis į- 
stojo į kariuomenę ir pakel
tas į pirmojo leitenanto laips 
nį. Jo brolis Viktoras jau 
nuo seniau kariuomenėj tar
nauja. Taigi, dabar namuo
se liko tik tėvai ir vienatį-

>

Penki univeraiteto ir high n(j diiaug8ma8 _ jų „a. 
school atletai buvo sulaikyti

X Corp. Ralph Šutinis, iš
tarnavęs kariuomenėj du 
metus — Alaskoj, parvyke 
namo aplankyti tėvus Joną 
ir Oną Sutkus, gyv. adresu 
3225 S. Green St. Be to, Sut
kai kariuomenėj turi dar du 
sūnus: P. F. C. Sigmund, 
kuris randasi Savannah, UI., 
stovykloj, ir Pvt. Theodore 
— Washington valstybėje. 
Sutkai yra pavyzdingi ka
talikai ir nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai.

bis, kad sąjungininkų oro 
jėgos Afrikoj pergrupuotos 
—paskirstytos J tris dalis.

I
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