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U.S. BOMBONEŠIAI ATAKAVO BREMEN
50 vokiečių lėktuvų numušė; 
savo 16 bombonešių prarado

Britų lakūnai gi puolė Skoda ' 
ginklų fabrikus Čekoslovakijoj
LONDONAS, bai. 18. — Amerikiečiai lakūnai su-I

Amerikiečiai lakūnai vakar sidurė su nepaprastu vokie- 
atakiavo Bremen uostą ir čių lakūnų pasipriešinimu, 
apylinkes, Vokietijoje. j Dausose įvyko aršios ko-

Britų gi lakūnai užpraeitą vos. Paskelbta, kad apie 50 
naktį atakavo Skoda gink- vokiečių lėktuvų . numušta, 
lų fabrikus Čekoslovakijoje,1 Amerikiečiai 16 bombonešių 

ir kitus Vokietijos karo prarado. Bet prieš tai vokie- 
pramonės centrus. Šiose a- I čiams sausžemy sukelti mil- 

takose dalyvavo apie 600 žiniški nuostoliai orinėmis 
britų lėktuvų — bombone-1 bombomis.

SĄJUNGININKAI SFAXE

šių ir kovinių.

U. S. submarinai 
nuskandino penkis 
japonu laivus

Britų lakūnai taip pat su
kėlė didelius nuostolius vo
kiečiams. Bet nepasakyta^ 
kokius jie nuostolius turėjo.

Gana to, amerikiečiai ir 
britai tūkstančius tonų bom
bų išmetė. Visur didžiausi 
gaisrai sukelti.

Naciai skjria naują 
atstovu Vatikanui

WASHINGTON, bai. 18.- 
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. submarinai 

I Pacifike penkis japonų lai- 
" viis nuskandino ir du kitus

8X*adi“°- LONDONAS, bai. 18. —
Nuskandintųjų tarpe yra: Berlyno

vienas didelis ir du viduti- va^a * f °
. ... . ..... . per radiją paskelbta, kad

mo didumo kroviniai laivai, . . y. JT . ,, . ...... . . vokiečių užsienio reikalųvienas minų leidėjas ir vie- . . A ,
ministras von Ribbentropas

nas patrulinis laivas. 

Sugadintieji: vienas nai-
paskyrė niaują atstovą Va
tikanui savo pasekretorių 

^kintuvas (karo laivas) ir baroną Ernst von Weizsae- 
vienas vidutinio didumo cker. Iki šioliai vokiečių 
transportas. Į ambasadorium Vatikane bur

U. S. submarinai Pacifike vo Diego von Bergen, kurs 
nuo karo pradžios iki šioliai išeinąs iš diplomatinės tar- 
148 japonų įvairių rūšių lai-! nybos.
vus nuskandino ir 66 suga-,
dino. Iš sugadintųjų, kaip DnirliHanac „-d 

24 ?alėio nuskęsti. KCIUliJdgto gal

sušaukiamas
spėjama, 24 galėjo nuskęsti.

Australai įspėjami 
prieš japonus

CANBERRA, Australija, 
bai. 18. — Australų minis
tras Beasley pareiškia, kad 
australai neturėtų šaltai ir 
be dėmesio atsinešti į japo
nų pagyvintus veiksmus o- 
re. Yra žinoma, kad japonai 
gaminasi ne tik Australiją 
atakuoti, bet ir pačian žemy
nan įsiveržti. Sako, visų bu
dėjimas yra gyviausias rei
kalas.

‘‘Draugai* Acme phote 

Sgt. Patrick Donadeo, iš Pittsburgh, Pa. (kairėje) duo
da cigaretę pvt. Leslie Miller Wigam, iš Lancashire, An
glijos, kuris stovi sargyboje prie subombarduoto gele

žinkelio namo, Sfaxe.

U. S. vyriausybė "įšaldo" milijonus 
karo pramonės darbininkų

Darbininkams draudžiama iš 
vienų pramonių nusikelti į kitas

WASHINGTON, bai. 18.- 
Paul V. NcNitt, karo vyrų 
jėgų komisionierius, vakar 
išleido nuosprendį kuriuo 
“įšaldo” darbininkus karo 
pramonėse, kad jie nesikil- 
notų iš yienų pramonių j 
kitas tikslu gauti didesnius 
atlyginimus.

NEW YORK, bai. 18. —
Čia išgirsta per radiją du 
pranešimai iš Tokijo ir Ber
lyno.

Japonai sako, kad Hitle
ris sušaukia sesijon Reich-'-------------------------------------

Btagą šį antradieni. O iS| r FiępnhnWPr 
Berlyno atsakoma, kad Rei- UMJIIirUWCI

chstagas nesušaukiamas. įyertjnd 317111J9S

NEW YORK, bai. 18. —
Maskva per radiją paskelbė, 
kad atnaujintas geležinke
liu Maskvos susisiekimas su 
Stalingradu.

KARO FRONTUOSE
AFRIKA. — Tunisijoje sąjungininkai daro pažangą. Vi

sose linijose susiduriama su atkakliu sšies priešinimosi. 
Tačiau palaipsniui žengiama prie tikslo. Tarpžemių jūroj 
15 priešo laivų daugiau suna ikinta.

PACIFIKAS. — Sąjungini įkų lakūnai daužo japonų ba
zes. U. S. submarinai nuska idino penkis japonų laivus 
daugiau.

_ K
EUROPA. — Amerikiečių lakūnai bombonešiais ataka

vo Bremen, Vokietijoje, o br tų lakūnai — Skoda fabrikus, 
Čekoslovakijoj.

KINIJA. — Yangtze upės fronte kinai atbloškia naujas 
japonų atakas.

SĄJUNG. VADOVYBE 
g. Afrikoj, bai. 18. — Są
jungininkų armijų vyriau
sias vadas gen Dwight D. 

i Eisenhower grįžęs iš fronto 
aplankymo didžiai įvertina 
sąjįungininkų armijas, oro 
ir jūros laivynus dėl jų 
sklandaus kooperavimo Tu
nis i jos kampanijoje. Jis sa
ko, kad dideli žygiai jau

13 ašies laivu sunai
kinta Afrikos fronte

SĄJUNG. VADOVYBE 
Š. Afrikoj, bai. 18—Sąjun
gininkų oro ir jūros jėgos 
Afrikos karo zonoj sunaiki
no arba sugadino mažiausia 
13 ašies laivų daugiau ir 19 
lėktuvų numušė.

Sąjungininkų sausžemio 
armijos Tunisijoj palaips
niui veržiasi pirmyn ir arti
nasi prie Bizerte ir Tunis 
ašies okupuojamų ir atkak
liai gynamų bazių.

Kai kuriose fronto daly
se vyksta smarkios kauty
nės.

Japonai rengias 
atakuoti U. S.

Tuo pačiu nuosprendžiu 
suvaržomi ir pramonininkai, 
kurie iki šioliai kalbindavo 
kitų pramonių darbininkus 
eiti' pas juos, žadėdami di
desnį už darbą atlyginimą.

Vyriausybės atitinkami 
pareigūnai rado, kad minė
tas darbininkų kilno j imąsis

Britai ir prancūzai veržiasi i 
ašies linijas šiaurinėj Tunisijoj

Ir vieni ir kiti turi lipti per
aukštus kalnus; nepaprasti sunkumai
SĄJUNG. VADOVYBE Š.i duriama su priešo kulkos- 

Tunisijoj, bai. 18. — Britų vaidžių kruša. Priešo kul- 
ir prancūzų kariuomenės kosvaidininkai įsikasę ir 
šiaurinėj Tunisijoj pagaliau taip yra užsislėpę, kad ar- 
susiduria su nepaprastais tilerijos baražai jų visų ne-
sunkumais kovoti su priešu. 
Turi Veržtis per aukštus 
apšaudomus kalnus, kad to
liau lenkti priešo liniją ir 
palaipsniui artėti link prie
šo okupuojamų bazių Bizer
te ir Tunis.

Tos kliūtys tačiau nei bri
tų, nei prancūzų nesuturi

LONDONAS, bai. 18. — 
Iš Tokijo per radiją praneš
ta, kad jtaponai rengias iš 
oro atakuoti J. Amerikos 
Valstybes.

Sako, apie tai paskelbė 
japonų premjeras Hideki 
Tojo minint vienerių metų 
sukaktuves, kaip amerikie
čiai lakūnai abakavo Tokijo 
ir kitus Japonijos miestus.

Japonu bazes
bombarduoja

SĄJUNGININKŲ VADO
VYBE Australijoje, bai. 18. 
— Sąjungininkų lakūnai 
vakar pietvakariniam Paci
fike atakavo japonų bazes 
ir įsitvirtinimus keliose sa
lose ir pataikė porai priešo 
krovinių laivų.

Ambonia saloje sunaikin
tos japonų bazės krantinės.

Rusijos fronte 
eina lakūnu kovos

LONDONAS, bai. 18. —

įstengia sunaikinti.

Amerikiečių divizijos ir 
britų aštuntoji armija savo 
rėžtu pietiniam fronto šo
ne laužia ašies liniją. Pra- 
nešama, kad priešas visur 
atkakliai ginasi.

Sąjungininkų lakūnai,
nuo žygių. Sunkiausios kliu-1 kaipo paprastai, orinėmis 
tys nugalimos ir žengiama Į bombomis, o kai kur ir kul- 

pirmyn. Antšlaitėse priešo
įkastos minos sėkmingai iš- 
rankiojamos. Daugiur eusi-

kosvaidžiais raižo priešo 
pozicijias ir sukoncentruotą 
kariuomenę.

NCWC kaltiną Rusiją, kuri 
neleidžia šelpti ištremtųjų

/
WASHINGTON, bai. 17.--j pus, o apie 140,000 kitų lei- 

(UP) . National Catholic I sta nusikelti į Artimuosius

Welfare Conference (NCW 
C) vakar iškėlė kaltinimą,

Rytus. Gi likusiuosius apie 
pusantro milijono lenkų so-

kad Rusija apie du milijo-i vietai žiauriomis priemonė
mis lenkų laiko tikraisiais mis bando įtraukti į savo

totalitarinę sistemą.

Dėl to Amerikos katalikų 
vyskupų komitetas, kurs, be 
kitko rūpinasi ir tų ištrem
tųjų lenkų šelpimu, neturi 
priemonių su tais ištremtai
siais susisiekti ir juos šelp
ti. Sovietų vyriausybė nelei
džia šelpimo vykdyti.

Numatoma gauti

karo pramonėse daug laiko žiniomis iš Maskvos, Rusi- 
sugaišina, kai karo gamyba jos karo fronte nėra svar- 
turi būti nuolat didinama. į besnių įvykių — didesnių 

McNutt išleistas nuosp- , mūšių, išėmus lokalinius S<i- 

rendis yra žinomas kaipo sikirtimua

ekonominė stabilizacija^ Įsi
galiojo praeitą pusiaunaktį.

Už nuosprendžio neigimą 
atsako ne tik darbininkai, 
bet ir jų samdytojai. Nužy
mėta už tai bausmė — 1,000 
dol. pabauda ir vieneri me
tai kalėti.

— ČiaWASHINGTON. 
atlikta, bet dar reikės dl- darbuojamasi siųsti dau- 
desnio pasiaukojimo priešą gįau pagalbos Pacifiko ka- 
nugalėti. ro frontan.

Pirmą kartą iškelta aikš
tėn, kad Gafsa baro mūšiuo
se 5,372 amerikiečiai nuken
tėjo. šiame skaičiuje yra
903 žuvusiųjų, 3,609 sužeis- kėse buvo nepaprastai smar-

Savo proto nemesk, bet lr 
kitų pasiklausk.

tųjų ir 859 dingusieji.
Anot vado, Gafsa apylin-

kios kovos. Tenai būta apie 
35,000 priešo kareivių.

WASHINGTON, bai. 18.- 
Vyriausybė tikisi sulaukti

Anot sovietų, tik ore ko
vos didėja. Daug vokiečių 
lėktuvų numušama.

Kinai atbloškia 
japonu atakas

CHUNGKING, bai. 18. — 
Rytuose nuo Yangtze upės 
uosto Ichang kinų kariuo
menė atmušė 3,000 japonų 
jėgas, kurios buvo paėmu- 
sios du miestelius. Apie 600 
japonų nukauta, o likusieji 
išblaškyti.

LONDONAS. — New Yor
ko arkivyskupas Spellman 
aplankė Malta salą ir iš ten 
išvyko į Tripoli.

įkaitais, kad tuo būdu pri
versti lenkų vyriausybę iš
trėmime būtinai pripažin
ti sovietų savinimąsi prieš
karinių Lenkijos teritorijų, 
kurias sovietai okupavo 1939 
ir 1940 metais bendrai su 
naciais suskaldydami Len
kijos respubliką.

NCWC žinių tarnyba ra
portuoja, kad sovietai šian
die vykdo kampaniją pri
versti lenkų vyriausybę iš- flaimiaB, VavftC 
sižadėti tų teritorijų. Oaligidd KdVOS

Paskutiniais laikais so
vietų vyriausybė nusprendė, 
kad tie lenkai, kurie per o- didesnio kavos kiekio im-
kupaciją Lenkijos teritorijų P°rt0 Jei to bus sulaukta, 
buvo ištremti Rusijon, turi 8a,in“u» daiktas, kad kavos 
pasisakyti ir būti Rusijos kiekio vartojimas civili- 
piliečisis ir kaipo tokiems iš ni“m8 bus padidintas, 

svetur siunčiama pagalba

visai nereikalinga ir jei Mussolini atšaukia
siunčiama, sovietų autorite-
tų konfiskuojama. armiją is Graikijos

Apskaičiuota^ kad dau- LONDONAS, bai. 18. —
«į giau kaip du milijonai len- Sužinota, kad Italijos dikta- 

kų. vyrų, moterų ir vaikų iš torius Mussolini atšaukia 
Lenkijos teritorijų išgaben- i Bavo kariuomenę iš Graiki- 

ta į atokiausias Rusijos vie- j08 Mussolini darbuojasi 
tas, kur jie sovietų pareigu-; apsidrausti nuo sąjunginin-
nų mušami, kankinami, ba
du marinami. Ir visomis ki
tomis žiauriausiomis prie
monėmis verčiami pripažin
ti sovietų pasus ir pasisa
kyti sovietų piliečiais. 

Toliau žinių tarnybos ra

ku invazijos.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas-
. , , , .. . , ilfied Sekciją’’, kur rasiteporte sakoma, kad iš tų' prMtą Įvairiu,

dviejų milijonų lenkų apie 1 gerai apmokamų darbų! 
400,000 jau nuvaryta į ka-
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MUSU GYVENIMAS IR DARBAI
Trys nepaprasti 
įvykiai

Los Angeles, California. - 
Mūsų parapija per vieną sa
vaitę turėjo net tris nepa
prastus įvykius. Balandžio 9 
dieną vienas Tėvų Prancis-

nos, vaikams duoti aukštes
nį mokslą ir šiandien, dėka 
jai, sūnūs užima svarbias

suklaupę prie Svč. Panelės JkvgpJ tgyy
paveikslo sukalbėjome pote-

nės meilę, nes abu labai gra-
rius ui Mitkų, Dubauskų ir lietuvi4kai ir
Rudokų šeimas.

sa
vo tautos neužsigina, kaip

Balandžio 12 d. gavau liū- kartais atsitinka lietuvių šei 
dną žinią, kad pasimirė a. a. moee- kur lietuviai tėvai su 
Suzana Jurgelionienė, mūsų ( vaikais kalbasi angliškai, 

parapijos nuoširdi ir duosni

Padaugėjo žmonių 
skaičius

Laike dviejų pastarųjų 
metų Detroit miestan atsise 
kėlė gyventi apie 400,000 as 
menų, iš jų apie 65,000 yra 
katalikai. Detroit mieste ga 
Ii būti įsteigta dvdešmt nau
jų parapjių.

konų, T. Walter, O.F.M., pa- rėmėja, labai dievota ir pa
šventino Kryžiaus stotis, ku vyzdingą moteris. Aplankiau

A. a. Suzana netiktai bu

rias mūsų bažnyčiai paauko
jo Juozas ir Lucija Dubaus
kai ir Jurgis Rudokas iš 
Waterbury, Conn. Paveiks
lai nepaprastai gražūs. Pa
šventinimo apeigos nors ne-

vo gera motina, bet buvo ir Eanos Jurgelionienės savo 
gera savo vyrui žmona, liko maldose ir esame įi’itikinę, 

ga nakties metu gavo šir- j iki galui 1®tikima ir J*®- kad gerasis Dievas užmokės 
dies ataką ir persiskyrė su i Pinosi ne tik Jam. 1S‘ jai amžinu gyvenimu dan-
Si.no pasauliu. Velionė buvo virti’ bet ir jo sielos reika" g^je, nes nuėjo pas Dievą 

lais. Kada ptieš keletą mė- nešina daugybę gerų darbų 

nėšių jos vyras Juozas su- Prelatas J. Maciejauskas
sirgo, parūpino jam ne vien _________________
geriausius gydytojus, kad

Trockio užmušėjas 
nuteistas 20 metų 
kalėj iman

Mezico City. — Prieš tre
jetą metų Meksikoje Jac- 
ques Mornard kirviu smogė 
Leonui Trockiui, Rusijos re 
voliucijos vadui, į galvą ir 
jis mirė. Jacųues Monard 
šiomis dienomis buvo nutei-

stas dvidešimt metų kalėji
mam

Leo Trockis ištremtas iš 
Rusijos, nes jis nesutiko su 
Stalinu.

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iš

i kįtų.

ir neatrodė prastai, bet stai-

grąžintų sveikatą, bet dar P'ATIMKITE 'ŪKAVO*'

tretininkė, keletą kartų li
goje atliko išpažintį, priėmė 

buvo perdaug įvairios, bet švč. Sakramentą ir ramiai 
susirinkusius į apeigas pa-, kalbėjo apie mirtį, nes jos 
rapijonus dievotai nuteikė, gyvenimas buvo pilnas nuo-
Visi nusistebėjo ir pasidžiau pelnų, tarp kurių didžiau- PasirūPino- kad atvyktų ir 
gė, kad broliukas, kuris a-i sias buvo tas, kad ji išlaikė siel08 gydytojas, kurs aprū- 

sistavo tėvui W.alteriui, pa- šventą tikėjimą ir įkvėpė j Sve?tais ^ramentais. į DR. VAITUSH, OPT. 
eirodė lietuvis — Bernardas savo sūnums taip, kad jie Ir džia^Si, kada jos vyras I trmrvis
Maciejūnas iš Mahanoy Ci- nepakliuvo į bedievybės ir Pasv'eikęs dar karštesnių uo- 
ty, Pa. Po pašventinimo ben- i ištvirkimo verpetą. Man bū- lumu Prad®jo Dievui tarna,u- 

drai pasimeldėme už minė- davo malonu, kad toji mo
tus geradarius, kad V. Die- , tina su visa savo šeima at-
vas jiems šimteriopai atly- j vykdavo bažnyčion ir eida- ros motinos vaikai ir geros 
gintų už jų gailestingumą. Vo prie šventų sakramentų, žmonos vyras. Gailisi ir liū- 
kad nepamiršta mūsų varg- jį išaugino savo sūnus svei- di viso Šv. Kazimiero para
šu • kus kūnu ir siela. Ji rūpi- pija. Nepamiršime a. a. Su-

Balandžio 11 d. vėl turė
jome pašventinimo iškilmes.
Pašventinta švč. P. Marijos 
Lourdes statula, kurią mums 
dovanojo ir prisiuntė iš Chi
cago Vincentas ir jo žmona 
Mitkai. Nors daug esu ma
tęs Šv. P. Marijos statulų, 
njet ir stebuklingąją stovy 
lą pačiame Lourde, bet taip 
gražios, kaip tokios, kurią 
gavome iš Mitkų malonės, 
nebuvau matęs. Pasakęs prie 
tos progos pamokslą parar 
ginau parapijonus pasimels
ti už geradarius ir tuojau

UETVTIg

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTA m
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius.

JHBfk Kreivas Akis
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Rešzidenclja REPubllc 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS ii.

Kasdien vai.—10 lkl 8 
Treč. ir Penkt iO iki s

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROapect 1012-0721

DIDKI.IK IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO S'AkO MUZJKA- 

LUttV OfSTKUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR N P IŠPARDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su "cases" — $36.00, $37.60,
$46.00 >r $16.90. Vist garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI 'GLITARAI, 8PA- 
N1SK1 MaNUOIJNAI, BANJOS. 
SMUIKOS, TENOR BANJCS — 
$6.50, $8.60, $12.60 lkl $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$126.00 lr $160.00. BASO U2- 
DENGALAS — $13.00. SMICE-
L1AI SMUIKOMS, STKIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60, $3.00, $6.00, $10.00 
tr $16.00. Striūnos dėl visų virš- 
mlnėtų instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $33.50, 
$36.00 lr $50.00. PEDALS, Hl- 
BOY8, CYMBOLb, i r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-iems 
b rasa lr "reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dailų Clarine- 
tams, Trlūboms, Saxapbones lr 
taipgi Smulkoms lr Uuitarams.

GOLDKTEIN’S MUSIC SHOP 
V14 Maxwell St., Chicago

ti.

Tikrai gailėjosi tokios ge-

BEGEMAN'S
4184 ARCHER AVĖ# 3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Nmiinicskit senų. sugedusių Iluriclninkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau jų nedirbama. Juos gailina pataisyti, kad duotų Janis daug 
metų patarnavimų. Jūsų Blg Ben, Little Ben ir Idtl budelnlkal gali
ma pataisyti.

Apkainavlmas Veltui be Obligacijos

M metų praktikai 
Jūsų garaatayimaa 

Optaantriealiy Akių 
Palengvina akių įtempimų, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas au elektra parodančia aaa- 
hauaias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklas reikta.
VALANDOS: asm 11 ryte iki I ▼. 
vak. Seredotnia nuo

Daugely

nedarnia nus pietų, • Na- 
dėlioj pagal sutartį. 
r atsitikimų akys atttafc*-

4712 South Ashland Ar.
i

Jaunuoliai, kurie neoriimami 
karo aviacijos skyr1*' t priežas
ties spalvų neregėjimu — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Jr

DABAR

NEGALIU VALGYTI - 
NEGALIU MIEGOTI -

Kat Jums prikimba veiksminis ofc- 
kietėjtmas lr Jūs jaučiatės nuvar
ginti. nervuotl ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą. nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkintas 
dėl gasų lr Išpūtimo — Įsigykite Dr. 
Peter’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 

| šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
[ duoda nerangiom žarnom veikti ir 
! pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 

pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gasus. 
lr BUtelkla skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var- 
tokit kaip nurodoma ant 
bonkutėa užrašo. Jei Jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą malo 

I nlos p a g e 1 bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų lr tuo 
pat laiku paleng
vinti Jūsų skilvį,
Įsigykite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
i apylinkė, siųskite prašymą dėl mūsų 
| -susipažinimui'’ pasiūlymo Gantozu 
I ir gausite —

DYKAI ,Bandymui Bonkutės
DR. PETRUK OLFdO ItMMEM—
antiseptikas—kuris suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
u ral gi Akų skausmų, muskullrilo nu- 
garskausmo. sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų lr nykstelėji- 
mų.
DR, I’ETER’H MAGOLO—aikallnas 
—palengvina nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rūkšties nevirškinimas ir rėmuo.

54-

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1880

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadiemaid
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 8 — 8 popiet

Tel. YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street

Valandos- 11-12; 2-4: ir «-3O-« 30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel................. VIRglnia 1886 Y

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

ir.

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, 
“jeivelry’*, deimontinių žiedų, 
auksinių žiedų, laikrodėlių ir 
plunksnų, britvų. Čionai taipgi 
randasi Optical departmentas 
ir Paint departmentas. Kainos 
yra prieinamos; niekur kitur 
geriau negausite.

Mūsų krautuvė atdara ir ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
4:80 vai. popiet. Vakarais — 
utamikaia. ketvergais ir suba- 
tomis iki 10 vai. vakare. Si di
delė krautuvė randasi nuosava
me name — viskas po vienu 
stogu. 30 metų Bridgeporte.

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7231

Žymūs, Grynai I.tctii vlškl ItAdio 
Programai:
VVCFL.. 1000 k., nedėlios vak. 9 v.
WHFC.. 1466 k., kltvenrals 7 v. v.

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų lr fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslhik pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popiet

DR. S. VYKINĘ, O.P.________

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOME<RISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANJ)OS4; IMrmad., Tnv-fcul., Penktad. Nuo 10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. Ir Ketvirtadlenhtfs Nilo 10 ryta lkl 10 Vak. 
fcmtadtcnlals Ir Hekmadieninla Pagal KutartJ

»£S'>32<’i

PABANDYKIT “CRYStALEAR” 
DABAK

Modemiškas Vaeuum Tube

Girdėjimo I’agelbtuvaM 
AKTUALUS DYDIS MIKROFOKO

<m t***
SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOSt

(CkanaatiAIca* R UaakėjhBa
t»v,Planas •

KKBU’VUTftH. KAtVKIT 18 ŠALKI T 
DTKAI DBMONNtKaCUDS 

Alt DBi, KMOIT(8

ABBOTT
PESP'S;. '.T CfMuANY 

2& t. JACKSON &lV(> CHICAGO
i Uplldjk Ku|>on« ir ilą.k dabar* 
*□ Noria Domoastraeljm namuoHfd 
!□ AUlųsblt (Bfbnaadją KajVa*

Be Jokios Man ObilradJas *

| Vardas ........................ .. .......................J
Ji Adresas ...............................................

t) Miestas... ................ Vsl..............i
“J

TęL YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

SIŲSKIT šį “SPECIAL 
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
() įdėtas $1.00. Atsiųskite man 
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO lr 
dykai—60c vertės—bandymui bon
kutės OLEJO lr MAGOLO.
() C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardus ........................................................

Adresas . . . »............................................

Pašto Ofisus ..........................................
IMI. PKTKK PAHItARY A MONS CO.

Dept. 67I-3A 
MSI BH.hii.rtoa BlvS. Chirago, III. 
Mt Stanlry Mbintpi*. Man., Can.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofbo Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais Tr Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Telefonas HEMlook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. We8tern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troa lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii
OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIS DAKTARAS A
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kalną.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS: A

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS
RIT DIF.N1L “T>IiAUOTT~

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama ~- 
Oaukite KEDzie 2868 

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

AalrwMtdianiaia sagtį «n«|ltrlisa

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITB PROGĄ DABARTINCaiS mfOMB 

KTOŠOMO BATOIB.

TAPKITE FINANSINIAI VF.PRIKLaUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jami lr ligi $5,000.00 apdrauatl per Federal Savings and Loan In- 
surenci Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVTŲ FINANSINE IŠTAIGA 

— 43 Metai Bekmlago Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4U8 4<m. M. Maurto, Sec’y. 82M SO. HALSTED BT.

Namų TeL: Aberdeen 4774

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Rezidencijoa tel.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

______ J1 L.
p.'a4 U!IMAI EA3KIMGS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų vi 
m«»kn» Ma.

Jen rnodsn

vlaam gy- 
leMaml 

arnlSklausUuotl
iflm 

galt satetktL 
MOTAI PATYRIMO 

aktnlg, kurte 
vtaa akh>

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

OPTOMOT RISTAI
1801 Se. Ashlaad A venai

TeL YARda 6921.
Rea.: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

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

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 YV. Cermak Road

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

3241 YVest 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

Vkmaąe lS-toe 
t flASAI. oast.

orimo valavdoni 
Kaadlea •:>$ a. m Iki S:ie ». 

Tradšad. Ir SaStad t:M a. n 
n« liks m m.

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

TeL OANal 0267
Res. tel.: PROepect 6669

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

Reeidendja: 6600 So. Arteaian Avė.
VALANDOS: 11 ▼. ryto Uri 3 p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare.

PLATINKITE “DRAUGĄ">
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kuri. A. Briška

(Tęsinys)
Oras

Alaskos oras yra įvairus. 
Pietinėje dalyje krantai ir 
dar nuo krantų į sausžemį 
per 20 mylių oras švelnus, 
vidutiniškas. Sitka miesto a- 
pylinkėse oras jau žiaurus. 
Šioje apylinkėje žiema pra
sideda gruodžio mėnesyje ir 
baigiasi gegužės mėnesyje. 
Kalnuotose vietose sniegas 
laikosi ir vasaros metu. Ant 
pussalio Seward ir Yukono 
apylinkėse žiema yra labai 
ilga ir šalta, o vasara trum
pa ir karšta, šiose apylin
kėse žiemą naktys labai il-

kuriose vietose švelnus, pa
kenčiamas, o kitose nepake
liamas, sibiriškas. Vasarą 
vidurdienyje temperatūra vie 
tomis pakyla iki 90 laipsnių 
ir aukščiau, gi naktį taip 
atšala, kad neužsiklojusiam 
neįmanomas poilsis. 

Bendras žvilgsnis į Alaską

Tai šalis, kurioje auga 
milžiniški miškai ir nepra
einami krūmynai. Šalis gra
žiausių lauko gėlių. Šalis di
džiausių ledynų ir kalnų, ku-

Bulvių sodinama, 27 rūšių. 
Ant Kodiak salos Amerikos 
valdžiai padedant steigiami 
gyvulių ūkiai, kur augina
ma naminiai gyvuliai: kar
vės, avys, arkliai. Nome mie
ste randasi didelės skerdyk
los, kuriose plaunami brie
džiai, jų mėsa sušaldoma ir 
siunčiama į kitus miestus.

Žemės turtas yra gausus 
ir daugelyje vietų dar ne
pajudintas. Ištirta, kad an
glies klodai apima požeminį 
plotą kaip Pennsylvania an
glių laukai. Efet ši pramonės 
šaka dar menkai išvystyta, j 
Kadangi Alaska mums ma
žai žinoma, tai daugelis įsi
vaizduoja, kad baltam žmo-

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvės darbų. Patyrusios ar ne- 
putyruslos. Dienų ir nakt) šiftal. At
sišaukite J

J. J. TOI RFK MFG. CO.
4701 W. Ifltli Rt.

"DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA5TTD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-V48U

HELP WANTED — VYRAI

rių viršūnės amžinai baltuo- gui neįmanoma joj gyventi, 
ja. Šalis ugniakalnių, kurių Dėl to verta visiems arčiau 
vieni jau užgesę, o kiti dar su ja susipažinti.
veikia. Niekur, turbūt, pa

gos, o dienos trumpos. Sau- šaulyje nėra tokių gamtos
lė teka 10 vai. ir leidžiasi 
apie 2 ar 3 vai. popiet. Tad- 
gi nakties būna 20 valandų, 
o dienos tik 4 valandos.

Vasaros metu saulė teka 
1:30 ir leidžiasi 10 vai. Tad- 
gi vasaros dienos būna 20 
valandų.

Oro atmainos šiaurinėje 
dalyje labai staigios. Vasa
ros metu oro šiluma staiga 
pakyla nuo 60 iki 70 laips
nių Fahrenheit, o žiemos me

* tu nupuola nuo 50 iki 60 že
miau nulio. Toliau į šiaurę 
šaltis siekia 70 laipsnių že
miau nulio. Išrodo, kad prie 
tokių staigių oro atmainų 
žmogui tose vietose gyveni
mas neįmanomas. Bet taip 
nėra. Judėjimas ir susisie- 
kimas žiemos metu yra la- 

1 bai mažas, tik būtiniems rei

kalams atlikti apsirėdę ypa
tingais kailiniais šunis į ro
geles pasikinkę žmonės va
žiuoja. Žiemos laiko kelio
nės nevisuomet laimingai | 
baigiasi, ypatingai tolimes
nės. Keliauninkas ir šunys 
tokioje kelionėje atsiduria 
dideliame pavojuje. Laimė 
ramiame ore, bet jei kyla 
audra, vėjas švilpia, sniegą 
neša, šunys pametę taką iš
simuša iš kelio. Keleivis at
siduria vienas laukuose arba 
miškuose be jokios pagalbos. 
Pasitaikius tokiai kelionėje 
nelaimei, laimingas esti išli
kęs gyvas. Kitaip jis žūna 
laukuose, aroa miškuose. Per 
ilgą ir šaltą žiemą vanduo 
upėse ir ežeruose įšąlą iki 
trijų pėdų, bet ledas taip 
aiškus ir pramatomas, kad 
per jj galima matyti žuvis.

Kalbant apie Alaską, ga
lima sakyti, kad tai stebuk
lų žemė. Oro srovės nevie
nodos ir žiemos metu kai>----------------

Keeping Out TB

stebuklų, kaip A1 a s k o j e. 
Daug mokslininkų tyrė A- 
laską, bet iki šiol daug vietų 
dar tebėra neištirtų ir lie
ka paslaptyje

Yra tokių vietų, kad ga
li keliauti keletą dienų ir 
nematysi jokio gyventojo. 
Kitose vietose, gyveną žmo
nės dirba aukso ir kitokio 
metalo kasyklose, prie alie
jaus šaltinių ir ūkiuose.

Salose, prie Alaskos kran
tų, užvesti mėlynųjų ir bal
tųjų lapių ūkiai. Nuo Se- 
ward iki Fairbanks praves
tas geležinkelis pa t r a u k ė 
žmones pagal jį įsteigti ū- 
kius ir apgyvendinti. Ypa
tingai gerai auga kviečiai ir 
kitokie javai. Yukon upės 
klonyje kopūstų galvos iš
auga jaučio galvos didumo. 
Taip ir kitokios daržovės.

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Trl- 
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite J Employment Ofisų, sekan
čiai —

CRAOKER JACK CO.
4800 W. 66tli St.

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dienų lr naktĮ šiftal. Taipgi Dalinio 
laiko darbininkai reikalingi. Gera 
mokestis. Employment ofisas atda
ras kasdien nuo 7:30 ryto Iki 5 po 
pietų: sekmadieniais nuo 9 ryto Iki 
2 popiet.

WESTERN FOUNDRY
3634 S. Kedzie Ave.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NU08. KARO DARBAI
2743 W. 86TH PLACE

(Bus daugiau)

Pavogta kuro alie
jaus stampos

Trenton, N. Y. — Kainų 
administracijos ofisas balan 
džio 16 dieną praneša, jog
buvo pavogta kuro aliejaus BUS b o Y S
Štampų dėl 10,000,000 galo- At8lkrelpklte j Colonnade kambarį, 

nų ir gazolino štampų dėl į edgewater beach hotel 

5,376,000 galonų. ,
3340 Kherklan R<1.

-ss

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAU SIAS i 
KAINAS.
Turime didelį 

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY —. WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Jr

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyme 
popierinių baksų. Tatyrlmas nerei- 
kalinga. Perniinulnančiat dienų arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite J—O

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINOS
IR MOTERYS

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pas
tovūs darbai. Atsišaukite j
COMET MODEL AIRPLANE CO. 

129 W. 29th St.

Kolonijų veikimas
didžioji Savaitė ir 
Velykos

Sioux City, Iowa. — Di
džiąją Savaitę pirmose tri
jose dienose Mišios šv. bus 
8 vai., o pastarose trijose

VIPUR-A/MZIAVS ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai {vairiuose departa
mentuose. Proga jsldirblmo.

RAViNER LITHOGRAPIIING CO.
2034 W. Loki- St.

LUMBER PILERS 
IR HANDLERS

_ 7 x . OFFICE VAIKINAS ar MERGINASpeciale atyda vyrams SU patyn- reikalingi. Pastovus darbus. gera 
mu. 61c j valandą. Laikas ir pu- mokestis. Pasiuntimo lr pašto prl-

5 VALYMUI MOTERYS 
OS lr 4 F(
reikalingos. Matykit Miss

G BUS | (lipnosp ___ fi vaiMERGINOS lr 4 FOUNTAIN MER- I « v‘tl-
BUner* r,'lkallnKOS- Matyk,t Mlss | Didįjį penktadienį nuo 12 

ered harvey U NCH room. • | iki 3 vai. popiet bus ypatin- 
vnion sutioa. gOg pamaldos atminimui tri-

MERGINOS Ir MOTERYS reikalin
gos prie ubelnų dirbtuvi 
Patyrimas nereikalinga

J. A. Dl’BOW MFG. CO. 
1907 MIRvaukee Avc.

renglmo darbai. Atsišaukite j 
WAKEM & McLAUGULIV, INC. 

223 E. Illinois St.

MOTERIS
Reikalinga dirbti prie apvalymo 
darbų. Valandos nuo 7 ryto iki 
3:30 popiet. Alga $20.00 į savai-

sė mokama už virš 40 valandų.
Karo darbai.
EDW. HINES LIMBER CO.

2431 S. Woleott

SANTA FE RY.
Reikalinga trukeriai ir stoweriai S.P™dedant ui 40 valand''- Atsi‘ 
tarp 18 ir 55 metų amžiaus. Kreip-
kitės j Warehouse foreman:

28th and Central Park Ave.

HELP WANTEI) — MOTERYS

šaukite j
CONTAINER CORP. 

404 E. North Water St.

BUSINESS SERVICE

darbų.' J U valandų, kuriose Jėzu3 
kentėjo ir mirė ant kryžiaus. 
Išpažinčių bus klausoma 
prieš Mišias kas rytą ir va

karais po pamaldų trečia
dienį ir penktadienį, taipgi 
Didįjį šeštadienį nuo 3 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 10 valan
dos vak.

Velykų dieną prisikėlimo 
procesija prasidės 7 vai., po 
to bus giedotos Mišios šv. 
Kitos Mišios šv. bus 10:30 
vai.

Velykų vakare svetainėje 
programa, susidedanti iš lo-

pataisom piuklus — visokius Šimo, dainų, kalbų. Ant ga-
MERGINOS relka'ingos prie abelnų Naminiai ptūklal mūsų specialybS - , x i -
dirbtuves darbų. Dienomis. Patyri- Rašykite dėl veltui kataloginio kai- lO GUS ŠOK 13.1
mas nereikalinga. Lai kaa lr pusė nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW w -

i. filing ivorks, 28 n. Loomis, Juozas Graži s uždaremokama už vlršlaikj.
KROLL BROS. CO. . 

1801 S. Michigan.

SODA FOUNTAIN MERGINA
Vagystė įvykusi pereitą [f ^^^kmus^mo ^‘ik Relkalln»a- Patyrimas nereikalinga.

ITGFAVATER BEACH HOTEL 
Drug Store

Chlcago. Pasiųskite plūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON-. »avO D/ZI1Į 
roe i»»7. f i m ūsų labai senas biznie-

’pa’r s’i d w o » a" rius, Juozas Gražis, kuris

trečiadienį ir stampos buvo '
pavogtos iš Office of the 
Trenton War price and ra- 
tioning board.

4400 W. 261h St. 5349 Sherldan Rd.

CABINET MAKERS reikalingi. Pa
tyrė prie “case goods” lr a«seinbling 
darbu. Gera mokestis. Atsišmikite j

STORKLINE Fl'RN. CORP. 
4400 W. 2«th St.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

SHIPPrNG ROOM DARBININKAI 
reikalingi prie pakavimo lr kaipo 
orderių rinkikai. I’atyrlmas nereika
linga. Atsišaukite j—

STORKLINE Fl'RN. CORP. 
4100 W. 2«tli St.

Vyrai

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
* Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Prie abelnu valymo darbų dirbtu
vėje. Patyrimas nereikalinga. 60c 1 
valandų, pradžioj**. Laikas ir pusė 
mokama virš 40 valandų.

J. H. KEENEY ft CO.
6610 S. Ashland

MERGINOS 
Dirbtuvė DrrrbamF

PATVRTMAR 

NFRFJKALTNGA 
p*c.'i'OVTt«t numų 

OTO A MOVVeTlS

PERSIMAINANTI ŠIFTAI 
Amžiai’” 18 iki 35 

Prndiinio GOe i valanda 
Atsišaukite po 9 vai. ryte.

Container Coro.
404 E. North Water St.

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

2342 W. 22nd Place

Recrult (above) has X-ray oi 
cfcest aa part ot Army’a physical 
•zaąUnatloa. J__________

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS •

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — 8ERMEGŲ — 

SIUTŲ K KAILIŲ 

Jaunavedėms fiyrai ir Suknelės 

Mūsų Specialybė

kailiukais p»pno5t«h
eloth kotai parstdiiida nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mra. K. P. Dziubak lr Duktė, Sav.

WAREHOTT8E DARBININKU rei
kia, gera mokestis Ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Superintendent.

MIDLAND WAREHOI'KE 
2413 W. 13tli St.

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Fr eight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Pro viso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių Informacijų kas link 
geresnės darbo Jelgos ir transporta- 
cljos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisų. Room 810, 
C. & N. W. Paasenger Station, Canal 
Ir Madlson Sts., Chlcago

’ Ar į
Superintendento Ofisų, kampas Kin
yje St. Ir Crawfor>d Ave. (Puiaskl 

I Rd.) bile kurių dienų tarp S vai. 
I ryto iki 6 vai. popiet.

MERGINOS AR MOTERYS 
Prie lengvų dirbtuvės darbų.

Atslšnukite I—
4711 W T.tVF BT

JJON MFG. cnwp. 
Svarbiems Karo Darbams 

REIKIA TUOJAU 
12 MOTERŲ

Patyrimas nereikalinga. toms ku
rios nori Drisidėti prie darbu pa
ruošiant kareiviams fronte tuos 
dalykus kurie yra jiems reikalingi.

DIENA AR NAKTĮ. ŠIFTAI

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

2640 BELMONT AVE.

Moterys
PRIE

LENGVU ASSEMBLY DARBU. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA.

100% KARO DARBAI
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co. 
Bellwood, III.' 

Mansfleld 7161.

TARNAITES
Reikalingos south Ridės puikiausiam 

Į hotelyje. Pastovus darbas, gera mo-
MACHINE OPERATORIAI ke8tl8 lr gero" <’arho F*,vgO8- TTnl’

ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir Extemal 

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

formos duodamos lr Išvalomos dy
kai. Atsišaukite )

WINDERMERE HOTEL 
Perttonnel Office 

555$ S. Cornell Ave.

WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar Ir talkos laikuo
se weat side svarbioj karo Industri
joje shlpping departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportaelja. 
Matykit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING A MFO. CO. 
1ROO S. Wf»tem MONme Š19«

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 

14th tr Clark Sts.

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL C A RJ O A DIN G OORP.
Door E, House t.

1STH A CLARK STS.

MOTERIS I
Reikalinga dirbti mažoje commi- 
ssary industrialinėje dirbtuvėje. 
Dienomis darbas. Atsišaukite į 

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

REIKIA MERGINOS

Sumani. Turi turėt gerą kalbant) 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
J Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

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

GAGE WELDING WORKS 
233* W. 30th St.

REMKITE “DRAUGĄ’’

A. i
JUOZAPAS DOČKUS

Mirė Baland. 18 d., 1943. 12:05 
vai. ryte, suluukfs pusės nmž.

Gimė Lietuvoje. Kilo is" Se
redžių parapijos.

Paliko dldeliagie nuliūdime 
švogerką. Julijų ir Svogerj An
tanų Saldukas ir jų šeimų ir 
daug kitų giminių Ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje. 3307 So. 
Lituanica Ave.

laidotuvės jvyks trečiadienį. 
Balandžio 21 d.. 1943 m. is
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas ' j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiant' visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
švogerką. švogerls 
ir Giminės

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Phillips, Telefonas Yards 
4908.

turėjo didelį groserio ir mė
sos biznį, šiomis dienomis 
uždarė krautuvę. Dabar biz
niai labai pasunkėjo. Be to, 
Gražis, be pertraukos išbu
vęs biznyje apie 25 metus, 
nori pasilsėti ir savo svei
katą sustiprinti. Jis turi taip 
gi viešbutį. Sūnus yra ka
riuomenėje leitenantu, o dūk 
tė baigia mokytojos moks
lą.

Gražis yra vienas pirmų
jų parapijonų, daug pasidar
bavęs parapijai. Su savo 
žmona yra pavyzdingi ka
talikai.

Mes dar galime pas savus 
pirkti valgomųjų daiktų. Jo
nas Kaušpėdas, taipgi vie
nas pirmųjų parapijonų, y- 
ra savininkas groserio ir 
mėsos krautuvės. Jam irgi 
netoli 25 metai, kaip tame 
biznyje. Be to, Steponas Ži-* 
bas taip pat laiko panašų 
biznį; Taigi, lietuviai dary
dami biznį su lietuviais ga
li juos palaikyti ir toliau.

Koresp.

ANTANAS STRAZDATJSKAS
Mirė Bal. 17 d., 1943 m., 9:25 vai. vak’., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Kuršėnų pa
rap., Kuršėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Jieva (do tėvais 

Stripenaitė), sūnų Ramoldą, U. S. Noyal Air Corps: dvi 
dukteris Stanislavą ir Bronislavą. dvi pusseseres Sofi
ją ir Eleną Rimaitės, du pusbrolius Antaną ir Adomą 
Rimius, gyvena Lawrence, Mass., švogerką Oną. švoge- 
rj Kazimierą Andrijauskus. Bostone; švogerką Pranciš- 
kietę Seserj M. Zitą, Pittsburgh, ir daug kitų giminių, 
bei pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Sofiją ir jos šeimą, 
švogerką Petronėlę Stripinaite, 5 švogerius StripinaiČius, 
Brazilijoje paliko svogerj Silvestrą Stripinaitj.

Velionis priklausė prie Simono Daukanto, Teisybės 
Mylėtojų, Chicagos Lietuvių dr-jų ir prie Jaunų Lietuvių 
Tautiško Kliubo.

Kūnas pašarvotas namuose 3247 S. Green St., telef. 
Cal. 8145

Laidotuvės jvyks trečiadienį, Bal. 21 d. iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa 
žjstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dukterys, Pusseserės, Pus
broliai, Švogerkos, Svogeriai ir Giminės.



T DIENRAŠTIS DRAUGAS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

($34 South Oakley Ave. Chicago, Illinois
Puhlished Daily, except Sundays 

A member of the Catholic Press Assoeiation
Subncriptions: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
I&eina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6.00; Pusei Metu — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon, 
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

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

Rommelis "karsto kampe"
Gen. Rommelio karo jėgos yra suvarytos į kampą 

Tunisijoj. Tą kampą kai kurie dabar vadina “karsto 
kampu”. Ten esą gali būti apie du šimtai tūkstančių 
nacių ir fašistų karių, kurie dar darysią desperatiškų 
žygių atsilaikyti galingam santarvininkų spaudimui.

Strategai aiškiai sako, kad naciai Tunisijoj jokiu 
būdu nebeatsilaikys. Tačiau jam esą įsakyta Hitlerio 
laikytis kiek galima ilgiau, kad duoti daugiau laiko

t _ ___

vokiečiams prisirengti apsigynimui Europoje.
Iš visų didžiųjų uostų Tunisijoj beliko tik du uostai 

Rommelio rankose, būtent — Tunis ir Bizerte. Naciai 
žūt-būt čia turi laikytis, nes kitaip jie bus sugrūsti į 
jūras.

i'
Tunis yra didelis miestas, turįs apie du šimtus tūks

tančių gyventojų. Jį sunku bus išlaikyti, nes ten nėra 
natūralinių apsigynimo priemonių, išskyrus kalnų. Per
daug kelių veda į\ tą miestą. Jungtinių Tautų armijos 
nesulaikomai tais keliais žygiuoja ir už dienos, kitos, 
be abejonės jos jau bus istoriškame Tuniso mieste.

Miestas Bizerte strateginiai yra žymiai stipresnis. Jis 
yra laikomas stipriausia apsigynimo vieta Afrikos pa
kraščiuose. Per šešiasdešimts meti^ prancūzai šį miestą 
ir uostą ginklavo, stiprino. Čia ašies armijos galės il
giau laikytis. Bet ir čia neišsilaikys, nes Bizerte bus 
izoliuotas tiek, kad nė nacių ir fašistų lėktuvai iš Sar- 
dinijos ir Sicilijos negalės jo apsaugoti.

/ 9
Dabar, kiek jaučiama, abi pusės planuoja, užima stra

tegines pozicijas ir netrukus prasidės paskutinieji le
miami mūšiai. Anglai ir amerikiečiai, nors šį kartą su
sitiks su didžiausiu ir atkakliausiu nacių ir fašistų pa
sipriešinimu, tačiau mūšius laimės ir tuo baigsis ilgoji 
ir kruvinoji kova Afrikoje.

Amerikiečių parama Rusijai
Prezidentas Rooseveltas keliais atvejais yra pareiš

kęs norą sueiti į bendrą pasitarimą su Premieru Chur- 
chilltu ir Stalinu.

z

Mūsų manymu, tai būtų viena iš geriausių priemo
nių išlyginti tuos skirtumus, kurie yra pasidarę tarp 
šių trijų valstybių pokarinės tarptautinės politikos at
žvilgiu. Visiems yra aišku, kad išrišti visą eilę kom
plikuotų tarpvalstybinių klausimų be asmeninio kon
takto, per tarpininkus ar pasiuntinius beveik negalima.

Tokia trijų didžiųjų valstybių vadų konferencija iš
blaškytų visuomenėje abejones ir įtarinėjimus, kokių 
dabar yra labai daug. Visų kraštų žmonėms šiandien 
turi būti aišku, kaip bus tvarkomas pokarinis pasau
lis. Esamos abejonės ir iš tos priežasties kylantieji gin
čai labai daug kenkia jungtinių tautų vieningumui ir 
trukdo planuoti taikingesnį ir geresnį pokarinį pasaulį.

Rašydamas šiuo reikalu katalikų žurnalas “Ameri
ca”, pastebi vieną tikrai svarbų dalyką.

Jungtinės Valstybės atėjusios į pagalbą vokiečių už
pultai Rusijai, turėjo labai aiškų tikslą. Taip pasielgta 
dėl to, kad amerikiečiai labai brangina Vakarų civili
zaciją, pagrįstą teisės ir laisvės koncepcijomis. Ameri
kiečiai pajuto, kad jų civilizacija atsirado pavojuje. Kai 
kurie amerikiečiai, stovėdami ,už paramą Rusijai, vis 
tik tai darė su tam tikromis rezervacijomis ir abejo
nėmis. Jie negalėjo suprasti ir net pavojų matė iš to, 
kad yra remiamas toks kraštas, kurio valdžios forma 
taip griežtai skiriasi nuo Amerikoje esančios demokra
tinės santvarkos. Tačiau jie jautė, kad tų pavojų baimė 
remiant Rusiją nekiltų pavojum jos neremti.

Toliau Amerika rašo. kad mes, amerikiečiai, geibėjom 
Rusijai pagrindiniai dėl to. kad esame susirūpinę pa
laikyti pasaulyje tam tikrą santvarką ir, jei galima, 
geresnį pn šaulį sukurt i. Mes norėjome, kad pasaulis 
būtų išgelbėtas nuo hitlerizmo grąsinimų. Mes norė
jome. kad tarptautiniai santykiai būtų pagrįsti tei3e

ir tvarkingumu, bet ne bombomis ir karo laivais. Mes 
norėjome, kad ginčai tarpe tautų būtų išspręsti konfe
rencijose, bet ne kanuolių pagalba.

Amerikiečiai nori, kad sienos tarp įvairių valstybių 
būtų nustatytos taikiu, susitarimo keliu, bet ne užgro
bimu ar smurtu. Mes tikime į pagrindines ir nesikei
čiančias, neLankstomas teises; mes tikime į Keturias 
Laisves; mes tikime, kad tai yra svarbiau negu stra
teginių 'sienų nustatymas.

Prie to, kas aukščiau pasakyta, “America” dar pri
deda, kad ji yra rimtai susirūpinusi Sovietų Rusijos 
vėliausiais pareiškimais dėl Vakarų Europos sienų nu
statymo. Tie pareiškimai aiškiai nusideda tiems tiks
lams, dėl kurių Amerika eina užpultai Rusijai į pagal
bą. Amerikiečiai nebūtų parodę noro gelbėti Rusijai, 
jei tai reiškia, kad Rusija tik imituoja nacių priemo
nes nustatyti ribas dekretu ir fait accompli”.

Toje trijų valstybių vadų konferencijoj, rašo “Ame
rica”, Rusija turėtų duoti gerus ir pakankamus įrody
mus, kodėl ji nori pasiglemžti Baltijos respublikas.

Bet mes esame tikri, kad Maskva negalėtų duoti, nes 
jų neturi. Baltijos respublikos nepriklauso nė Rusijai, 
nė Vokietijai, nė kam kitam, bet jose gyvenantiems 
žmonėms ir, dėl to, patiems žmonėms turi būti palikta 
rūpintis savo likimu. Jų noras ir valia — gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu. z

Mūsų tautiečio pasižymėjimai
Amerikos Katalikų Spaudos Sąjunga (Catholic Press 

Assoeiation of the United States) organizuoja didelį 
literatinį kontestą. Už geriausiai parašytą apysaką yra 
skiriamos stambios dovanos. Pažymėtina, kad iš trijų 
teisėjų, paskirtų pirmosioms dovanoms nustatyti, yra mū 
sų tautietis St. Pieža, Chicago Herald American reli
ginio skyriaus redaktorius ir reporteris. Ta proga praė
jusią savaitę jo atvaizdas tilpo visuose katalikų savait
raščiuose. Tad, mūsų Stasys, pradėjęs žurnalistinį dar
bą prie mūsų dienraščio ‘‘Draugo”, kopia į žurnalisti
nio pasaulio viršūnes. More power to you, Stasy!

Mažosios tautos ir VVillkie
“Amerika” rašo:

”Wendell Willkie, sugrįžęs iš kelionės aplink pa
saulį, negailėjo šiltų žodžių Rusijos ir Stalino adresu. 
Daugelis stebėjosi, kodėl toks stambus kapitalistas 
galėjo susižavėti “nauju pasauliu”, kurį jis Labai ma
žai matė.

‘‘Ką tik išėjo nauja Willkie knyga “One World”. 
Joje Willkie aprašo savo kelionę, patirtus įspūdžius 
ir nurodo, kaip, jo nuomone, reiktų elgtis laiminges- 
niam pasaulio rytojui sukurti. Willkie neužmiršo ir 
mažų Europos tautų, kurių sugriautos nepriklauso
mybės atstatymą jis pilnai remia.

“VVillkie reiškia aiškaus nepasitenkinimo, kodėl Sta
linas nepasako ‘‘susirūpinusiam pasauliui Rusijos spe
cifinių aspiracijų Rytų Europos atžvilgiu.””

=

Švedijoj vokiečiai turi tam 
tikrų privilegijų. Švedų vi
suomenės viešoji opinija nė
ra tam palanki.

Vienas politikas Aid Ho
eglund neseniai padarė tei
singą pareiškimą:

‘ ‘ Danijos, 'Norvegijos, Šuo 
mijos ir Švedijos laisvė ir 
nepriklausomybė galės būti 
užtikrinta tik nugalėjus Vo
kietiją. Tai vienintelė vil
tis”.

Kol kas vokiečiams yra 
atviri keliai per Švediją į 
Norvegiją. Dėl to tas pats 
švedų politikas sako;

“Mes padedame vokie
čiams pavergti žmones, ku
rių laisvę mes sakomės esą 
pasirengę ateityje ginti, lie
jant švediškąjį kraują”.

Šios pastabos visai vieto
je.

Pirmadienis, *hal. 19 d., 1943

Po svietą pasidairius
Pavergęs mūsų tėvų žemę 

Hitleris su savo pataikūnais
pradėjo uzurpuoti Lietuvos 
piliečius, daug 2aios prida
ręs ir lupdamas iš kiekvie
no viską, ką besitraukdami 
bolševikai dar nepagiobė ir 
paliko.

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 19 d.)

Anglai kovoja kai liūtai... 
Anglų-vokiečių fronte dideli 
mūšiai eina. Anglai labai 
narsiai kovoja ir varosi pir
myn. Vokiečiai pakelia, daug 
nuostolių.

žudo senius ir vaikus.....
Turkestane, Rusijoj, badas. 
Gyventojai dėl bado pradė
jo užmušinėti savo senius 
ir vaikus, ligotus, visus silp
nesnius, kurie negali sau 
maisto susirasti. Vaikai žu
do senus tėvus, tėvai — sa
vo mažus vaikus.

Keletas kvislingų su na
ciais oficiozais aną die -ą di 
deliii nustebo ir kvaišo iš 
rūstybės, kai darbo rekru- 
tavini i ofisas nerealizavo 
lauk.Hr,ų duom.cn Mat, jie 
tikė'Os gauti lūkstaalį ar 
dauviau darbininkų, o rado
si tik vienas lietuvis, kurs 
savanoriai atėjo į ofisą ir 
pasisakė norįs važiuoti į 
Vokietįją dirbti Hitleriui.t ’

Kadangi Hitleris reikalau 
ja daugybės darbininkų dir
bti krašto apsaugos fabri
kuose Vokietijoje, tai naciai 
oficiozai, surimtėję, pradėjo 
klausinėti aplikantą.

“Tamsta jau esb prisiruo- 
šęs, m a«iiugewf 
dirbti dėl Naujosios Santvar 
kos Europoje”.

. “Taip, taip, ponai”, atsa
kė aplikantas.

‘‘Ar tamsta esi prityręs 
darbininkas, kurs gali sku
biai ir su precizija produ
kuoti, kas tik reikalaujama 
iš tamstos?”

“Taip, taip, ponai; aš atė
jau aukštai rekomenduoja
mas”.

“A h-h-h-h!” naciai atsi
duso su mielu noru, o iš 
džiaugsmo net trynė delnus 
ir su pasitikėjimu žvelgė 
vienas į kitą. “Štai gal pir
masis iš daugelio, kurs švie
siai mato ir ryškiai supran
ta, kad Fuehrerio Naujoji 
Santvarka tai vienintelė vil
tis ir išganymas Lietuvai”.

Tuo tarpu vienas iš nacių 
klausinėtojų klausė, ką ap
likantas galįs dirbti, teirau- 
damas:

“Mums ypatingai reikia 
tankų mechanikų. Silpranta- 
ma. tamsta esi tokis mecha-

Ne!” galvą nupurtė apli 
kantas. ‘ ‘Tačiau, kaip iš 
pradžių sakiau, aš esu la- y 
bai geras savo amate, ir aš 
noriu kuomi nors pasidar
buoti Fuehreriui Adolpui 
Hitleriui. Žinokite, aš esu 
duobkasys;, ir Hitleriui galė 
čiau iškasti gilią, labai gi
lią duobę...” A. T. (Samata)

NAUJI PRIKLODAI
Atsargiai žengdamas — į 

duobę neįkrisi.

TOKYO BOMBARDAVIMO 
VAIZDAS

TOKYO

ToAyoBoy

SHIPBUILDING

Kururi

Akutogavo

JAPAM

INDIjIkt

Balandžio 18 dieną suėjo- 
metai, kaip buvo bombarduo
ta Tokyo. Šiame žemėlapyje 
matosi tarp Tokyo-Yakoha- 
ma ir Kobe-Oska apylinkių, 
kurios huvo bombarduotos.

• REMKITE “DRAUGĄ”nikas?”

y

MEi PERDIRBAME JOSŲ SENA PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“IA MUSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

Neišmeskite savo senų iftdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar IR priežasties karo mes visą sa 

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant
IMI vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
IJJ šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

♦

I I

duom.cn
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sena patarlė sako: kad ne 

viskas auksas, kas blizga. 
Buto direktoriai yra to nu
sistatymo, kad nesiekti daug 
narių, bet gerų ir veiklių 
narių. Tam tikslui specialė 
komisija pagamins planus ir

Iš labdarių 1 kuopos

Nauja Lietuviu 
Prekybos Buto 
vadovybė

Lietuvių Prekybos Buto 
direktoriai pirmam šių me
tų susirinkime išrinko nau- patieks sekančiam susirin- 
ją 1943 metų valdybą, nuo kimui. W. B. Sebostian, 
kurios darbuotės priklausys Publicity Chairman
ir visa buto gerovė ir veik
la.

Susirinkime dalyvavo di
rektoriai: John Pakel, J. P. I Town of Lake. — Labda- 
Varkala, Anton Valonis, J. ' rių Sąjungos 1 kuopos skait- 
M. Mozeris, Stanley Balze- lingas mėnesinis susirinki- 
kas, B. R. Pietkiewicz, Ben mas įvyko bal. 5 d. parapijos 
Surwill, Dominik Pivariunas, svetainėj.
dr. K. Drangelis, AL Kums- j Nauja narė Ona Račkaus- 
kis, W. Kareiva, ir W. B. ,kienė ir pirm. M. Sudeikie- 
Sebastian. Čia turiu primin- nė pranešė, kad nuo įvyku- 
ti, kad nors jie ir yra buvę šio centro vakaro vasario 28 
direktoriais metai ar kiek Į d. kuopos pasidarbavimu pe! 
pirmiau, bet visvien Stanley, no padaryta $244.1C.
Balzekas ir B. R. Pietkie- _ . .... . .Daug kalbėta apie kitą 

centro parengimą gegužės 9 
d. Šv. Kryžiaus parapijos

wicz, gabūs biznieriai, šiuo 
laiku yra mūsų nauji direk
toriai, kurie, be abejo, daug 
prigelbės buto veikime.

Šių metų direktoriai susi
deda iš pasižymėjusių lietu
vių biznierių ir profesiona
lų. Galima tikėtis daug nau-

svetainėj. Į komisiją apsiė
mė Mickūnienė, Kneižienė, E. 
Gedvilienė, Vaznienė. Iš cen
tro pranešė M. Sudeikienė, 
kad mūsų 1 kuopa Kapinių

, , Vf , x . . I Dieną apsiėmė pasidarbuoti dingo darbo pačiam butui ir, ... .. . v . . ____ . 1 prie visokių užkandžių. Taip
gi apsiėmė parūpinti rinkė
jų rinkti aukas prie kapinių. 
Kun. A. Linkus pranešė ma-

* . lonią žinią, kad Antanas ir 
ku, taip pat daugiausia uz 'Kotrjna Maneikai kav0 
visus darbo nuveiaęs J. P.
Varkala atsisakė būti raš
tininku. Jų vieton išrinkti:
Anton Valonis pirmininku, 
dr. K? Drangelis* raštininkU] 
ir J. P. Varkala iždininku.

Anton Valonis yra visiems , 
gerai žinomas per daugelį 
metų veikėjas ir buto direk
torius, kurs gerai supranta Į 
buto reikalus ir, nėra abe
jonės^ kad jo vadovybėj Lie-

visai lietuvių visuomenei. 
John Pakel užimtas karo 
darbais, taip pat savo biz
niu, atsisakė būti pirminin-

tuvių Prekybos Butas augs 
ir pasižymės visuomeniškais 
darbais.

Dr. K. Drangeiis, su ku
riuo teko man kartu veikti 
per virš trisdešimt metų, 
turi darbui gabumų, ir nie
kuomet nepavargsta lietuvių 
gerovei bedirbdamas. Ant jo 
pečių užkrautas sunkiausias 
buto darbas. Gerai žinau, 
kad jis tą darbą tinkąmai 
atliks. Naujais nariais pri
imti Tamkevicze ir Ridikas.

Denuncijuoja 
darbu "įšaldymąrr

CHICAGO. — Karo vyrų 
jėgos direktorius Paul V. 
McNutt ‘‘įšaldė” darbininkus 
prie darbų karo pramonėse. 
Tas liečia apie 27 milijonus 
darbininkų.

Victor A. Olander, Illinois 
Federation of Labor sekre
torius iždininkas, denunci- 
juoja tą McNutto žygį. Olan
der pareiškia, kad ko pana
šaus nebūta Amerikos isto
rijoje. Anot jo, tuo būdu 
darbininkai stačiai paver
giami. šis metodas buvo gal 
tinkamas 14-am šimtmety, 
bet ne mūsų laikais, sako O- 
lander. Jis dar pažymi, kad 
tas žygis yra priešingas 
krašto konstitucijai.

ITCH CHECKED 
-or Monay Back

For quick relief from itching eauseri by eczema,
athlete's foot. acabics, p.mples and other itching 
c-mditions. ūse pure. confing. mrdicated. Iiquid 
D. D. O. PRESCRIPTIOM. A doctors formula. 
Greaseless and stainless Soothea. comforts and 
quickly calms intense itching. 35c trial bottle 
proves i t, or money back. Don't suifer Ask your 
druggis >day for D. 0. D. PRESCRiHTION.

.w
WHOLESALE

r.IQUOB
IŠTAIGA

Itveilojame
po
Gh kauro.

REMKTTE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ.

M &ANTER, m.
MUTUAL LIULOR CO. 

4707 So. Halsted St.
Telefone*: BOUIjBVARO 0014

$1,000 baigimui senelių na
mo. Plačiai pranešė apie bai
gimą namo. Jei viskas taip 
gerai seksis kaip iki šiol, tai 
apie rudenį galėsim į naują 
namą senelius perkelti gy
venti.

Kuopa džiaugiasi centro 
pirmininko A. Valančiaus 
darbštumu labdarybei, ku
ris aukojasi ir net kuopų 
susirinkimus aplanko. Jei 
daugiau turėtume tokių vei
kėjų, daug greičiau prieglau
dą užbaigtume.

Per 15 metų daug dirbusi 
ir pirmininkavus mūsų 1 
kuopai Marijona Sudeikienė 
atsisakė iš pirmininkės vie
tos. Ji vyksta į labdarių ūki 
gyventi ir darbuotis. Kun. 
kleb. A. Linkus plačiai api
budino Sudeikienės nuopel
nus ir jos sunkų darbą per 
tuos 15 metų. Labdarių 1 
kuopa labai apgailestauja 
netekdama gabios ir darbš
čios pirmininkės. Bet jos 
kilni širdis dar daugiau no
ri pasišvęsti ir darbuotis se
neliams. M. Sudeikienė pra
šė labdarių, kad jai nupirk 
tų viščiukų auginti ūkyje. 
Šiam tikslui aukojo: kun. A. 
Linkus $2.00; po $1.00: V. 
Maslauskienė, B. Norbutie- 
nė, C. Kneižienė, O. Vaznie
nė, S. Bartkienė, S. Mickū
nienė, O. Račkauskienė, M. 
Gribaitė, B. Cicienienė, P.

Lenkai šaukias R. 
Kryžiaus pagalbos

LONDONAS, bal. 17. — 
(UP) Lenkų vyriausybė iš
trėmime kreipės į Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių„ kad 
jis ištirtų, kur dingę apie 
10,000 lenkų armijos kari
ninkų, kurie buvo laikomi 
Rusijos koncentracijos sto
vyklose. Sovietų vyriausybė 
tvirtina, kad tie karininkai 
išlaisvinti. Bet kur jie yra, 
nepasakyta.

Šiomis dienomis vokiečiai 
paskelbė, kad arti Smolens
ko jie užtikę lenkų karinin
kų kapus. Spėjama, kad jų 
ten 1940 metais tūkstančiai 
nužudyta.

Lenkų vyriausybė tuo la
bai susidomėjo ir pageidau
tų, kad R. Kryžius tai iš
tirtų.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

[JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Nalrif

<«0Wn SOUTH HERMITACK AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-54 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFeyette 0727
RADIO PROGRAMAS-—8:00 vaL Pinnad ir Ketvirtad. vak. 

ii atntiea WGES (1300), au Povilu Saltlmieru.

DIENRAŠTIS DRAUGAI

i Vitkus, O. Pocaitė. Sofija
Mickūnienė prižadėjo nupir
kti šimtą viščiukų. Kuopa 
nutarė prisidėti prie Sudei
kių išleistuvių puotos. Kuo
pa dalyvaus rengiamoj puo-

, toj kun. A. Linkui pagerbti. 
I Nauja pirmininke vienbal
siai išrinkta amžina narė ir 
daug pasidarbavusi Labdary
bei Elena Gedvilienė. Svei- 

1 k įname nau ją ir gabią pir
mininkę ir linkime darbuo
tis ir sekti buvusios pirmi
ninkės pėdomis! Labdarys

Žmogaus išmintis 
linksmą jo veidą.

—

daro

Pavyko pramoga 
seselių naudai

Brighton Park. — šv.
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyr. “.bunco party” 
bal. 10 d., Širvinskų name, 
pavyko. Širvinskai visus ne 
tik maloniai priėmė, bet ir 
pavaišino.

Stella Juocienė daug pa
sidarbavo ir išplatino tikie- 
tų. Visi lošėjai gavo gražias 
dovanas, kurias grąžino Šir- 
vinskisnei, komisijos narei, 
kad ji jas perduotų Labda
rių Sąjungos 8 kp. pramo

gai, kuri įvyko bal. 18 d. I Mandagumas nieko nekai- 
Lab. Są-gos 8 kp. pramogos Į nuoja, o viską perka. (Mou-
komisijoj buvo: H. Širvins- 
kienė, A. Malinauskienė, S. 

,Viaockienė. Pelnas paskirtas 
, kambario įrengimui senelių 
prieglaudoj. Rap.

tague)

Ar Skauda Kojas ?
F Wi(h NEW METHOO

Mandagumas mažuose da-1 
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose daro jį kilnesniu. 
(Rovei)

- M«w W«y Red M«r
•4l for Caras oag Ca II asas—

LOCK'S FL.XI.LK ARCH SUPFORTS 
CUSTOH FITTCO AT LOW COST
SHOES f“-.: 25c
FOOT E-Z SHOE SHOP

189 NO LA SALK ST

rf?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment cail — 

REPUBLIC 6051

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMĖNT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PERSONALiZED MEMORLALS AT NO ADDITIONAL COST.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Productions. 

YVorkmanship and Materials Uneielled—at Lowest Prieen 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMĖNT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO f VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: *

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė.. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS I
Atvykitel - Pirkite! - Sutaupysite!

BEN MOORE “OneCoat”

ENAMEL
„$1.98

MIXE»

MALIAVA
Už galioną 98c

KEM-TONE
Už galioną ,,.,$2.98 
Grindų Lygintojai

(Floor Sande rs)

Už vieną dieną $1.50 
WALL PAPER

(Room Lots) 
Parsiduoda už

ir aukščiau OOC

%

Už galioną ..

FLAXOAP
2 svarų 7Q.
blėka ........................ O7C

TIKRAS

LINSEED ALYVA
| Už galioną . ............98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

15cpaketas

BERLAND'S PAINT STORE
1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

J

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SU

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 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 
MONUMĖNT CO.

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

NARIAI
Chlcagos
Lietavlų
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

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

MAŽEIKA EVANAUSKAS
8818 LITUANICA AVR. Pbones YARDS 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 1081 h 8T. Tel. PULLMAN 1274
2114 WE8T 2Srd PLACE Phone CANAL 2514

L BUKAUSKAS
1SS21 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA ADENITE Phone YARDS 4901

J. LIULEVIČIUS
4148 SO. (Al JFORNIA AVE. Phone LAFAYETTE 3571

P. J. RIDIKAS
88JM 80. HALSTED STREET 710 W. IRth STREET

Telepbone YARDS 1419
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Lietuviai kariai kovoje 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinii

IV’

JIS ŽUVO KARO PRATYBOSE 
(MANEVRUOSE)

Aj-A. Benediktas Cėsna

Benediktas Cesna gimė 
Chicagoje. Baigė Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Maria
napolio kolegiją, Thompson, 
Conn.

Benediktas Cėsna į Dėdės 
Samo armiją išvyko 1940 
metais. Jis buvo Fort Amą- 
dor, Canal zonoje. Benedik
tas dalyvaudamas kariškose 
pratybose buvo sužeistas. 
1941 metais liepos 2 dieną 
mirė nuo žaizdų. Buvo pa
laidotas Chicagoje, šv. Kazi
miero kapinėse, 1941 metais, 
liepos 25 dieną. Jo kūno pa
laikai buvo palydėti iš Dievo 
Apvaizdos bažnyčios.

V F T i ***
Benediktas buvo gražaus 

būdo jaunuolis, geras kalbė-1 
tojas ir gerai mokinos.

I
Jo tėvai, Ona ir Martynas 

Cėsna, gyvena Chicagoje.

VADAI TARIASI TUNISIJOS KOVOS I U KF

"Draugas” Acme photo

Gen. Harold Alexander (kairėje), deputy commander of all Allied forces in Africa; 
Gen. “Ike” Eisenhovver (centre), commander-in-chief, ir Lieut. Gen. George S. Patton, 
Jr., commander of American forces in Tunisia, tariasi fronto štabe, laike Eisenhower’s 
apžiūrėjimo Tunisijos fronto.

Racionavimo
datos
ĮSIGALIOJO

Pereitą sekmadienį įsiga
liojo D serijos raudonos 
stampos.

KAVOS REIKALAI
Balandžio 25 diena yra 

paskutinė galiojanti data 
dėl stamp No. 26, gera dėl 
vieno svaro kavos; E seri
jos raudonos stampos įsiga
lioja.

RAUDONOS IR MĖLYNOS 
STAMPOS

Balandžio 30 diena pasku
tinė data dėl A, B, C, ir D 
serijos raudonųjų štampų, ir, 
dėl D, E ir F mėlynųjų stam 
pų. i:

GAZOLINAS

JIS SVEIKAS IR LINKSMAS 
KARO TARNYBOJE

Sgt. Frank Cėsna gimė 
1924 metais, kovo 6 dieną. 
Baigė Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos pradžios m> 
kyklą ir Harrison high 
school. Pasižymėjo scenoje. 
Dirbo Screw Machine Facto
ry. Priklausė prie Dievo Ap 
vaizdos parapijos švento 
Vardo draugijos.

Sgt. Frank Cesna į Dėdės 
Samo armiją išvyko 1942 
metais, gegužės 15 dieną. Da 
bartinis jo adresas yra: Sgt.

Sgt. Frank Cėsna

Po dešimties mėnesių buvo išgelbėti 
trys Amerikos lakūnai

BUVO PRIVERSTI NUSILEISTI Į JŪR^. BANDĖ 
VALGYTI ŽIURKES. LAKŪNAI BUVO IŠGELBETI 
VEIDRODŽIO PAGALB A.

Uždarytas Loomis 
bulvaro traffic 
nuo šiandien .

Traffic Loomis blvd. iš 
Garfield blvd. į 65tą gatvę 
nusukamas į kitas gatves 
per šešias savaites, prade
dant šiandien. Loomis bul
varas bus uždarytas šeši sa
vaites dėl jo taisymo, šiau
rėje Loomis bulvaro reikia 
pasukti į rytus Ada str. ir 
pietuose reikia pasukti į va
karus Laflin str.

SKELBKITE^ ‘DRAUGE’

Frank Cėsna, Camp Stewart, 
Geo., U. S. Army, Btry C — 
497th C. A. (A. A) Bn.

Jo tėvai. Ona ir Martynas 
Cėsna, gyvena Chicagoje. 
Frank brolis žuvo karo pra
tybose. jglĮJ

Auga R. Kryžiaus 
fondas

Amerikos Raudonojo Kry-1 
žiaus karo fondas jau turi 
$5,706,352.

Sunkiau gauti 
bulvių

Chicagoje šeimininkės sa
ko, jog sunkiau yra gauti 
bulvių.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WE8T ROOSEVELT ROAD

Kur tai Naujoje Gvinėjo
je. — Amerikos lakūnai 
bombardavo Rabaul. Vieno 
lėktuvo įgula turėjo nusilei
sti New Britain, kuri japo
nų užimta. Trys amerikie
čiai lakūnai ten praleido de
šimt mėnesių ir 12 valandų. 
Po 10 mėnesių ir 12 valan
dų trys jauni Amerikos la
kūnai buvo išgelbėti ir atvy 
ko į Jungtinių Amerikos 
Valstybių bazę.

Išgelbėti lakūnai yra šie: 
2d Lt. Eugene D. Wallace, 
3352 Isabel drive, Los An-

lakūnai pergyveno džiunglė
se įvairiausių nuotykių. Tu
rėjo valgyti kas pakliuvo. 
Hughes išlaikė savo svorį. 
Wallace nustojo 12 svarų, ir 
Bordner 15 svarų neteko.

NEBUVO JOKIOS ŽINIOS

Vietos gyventojai valgo 
žiurkes.

Lakūnai gražiai sugyve
no, jokio pikto žodžio viens 
kitam nepasakė. Jei kartais 
atsiskirdavo vienas nuo ki
to, tai tik tam, kad paleng
vinti vietos gyventojams 
maisto atžvilgiu.

Amerikos lakūnai 
tarp kalnų pasisodinę 
ir kaukau (tai atrodo 
saldžios bulvės).

STATE LAIVELIUS

buvo
taro
kaip

Gegužės 21 diena yra pas
kutinė diena dėl cupon . 5 
“A” gazolino racionavimo 
knygelėje.

CUKRAUS REIKALAI IR 
PADANGŲ PATIK
RINIMAS

Gegužės 31 diena yra pas 
kutinė diena naudoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena 
dėl antrojo periodo apžiūrė
jimo keleivinių automobilių 
padangų, kurių savininkai 
turi “C” kortelę.

BATAI

Australietis, Stokie, gyve
no vienas miškuose. Jis su- 

Apie dingusius Amerikos žinojo jog yra amerikieiiai 
lakūnus nebuvo jokios ži- lakūnai AratrsUeUg pasiun. 
nios. Jie buvo išgelbėti vei
drodžio pagalba. Juos išgel
bėjo bombonešys'.

Kartu su trimis amerikie- jektavo vykti į Naująją Gvi- 
čiais lakūnais buvo išgelbė- neją. Padirbo vieną laivelį, 
tas australietis pvt. John Jau buvo pradėtas dirbti an 

gėlės, piloto padėjėjas; Mar Leslie Stokie. šis australie- tras laivelis. Tuo laiku pa- 
vin C. Hughes, Baird, Tex.,tis ilgiau slapstis džįunglė- sirodė B-24 Liberator bom- 
navigatorius, ir pvt. Dale E. se nuo japonų, negu ameri- bonešys. Tuojau lakūnai pa- 
Bordner, Chilliothe, Mo., ra- kiečiai. čiupo didelį veidrodį ir ėmė
dijo valdytojas. Visi yra 23 Amerikiežiai dalyvav0 Ra/Wy, ^sas j lėktuvą. Ir

metų amžiaus vyrai, B-26 , . , . x ..
baul oro bazes užpuolime.lėktuvo (Martin Marauder) .. ' , . /

. . Jie numušė du japonų lėktų- _ . , . . , , _
nariai. t T ........ Tai Dievo malone, jog laku-

vus. Japonų pneslektuvmes ’ ; .
Amerikos lakūnai buvo patrankos pataikė į Ameri- nai buvo ls£elbetl 1S JaP°nU

priversti nusileisti japonų kos lėktuvą. Dešinysis lėk- 
užimtoje teritorijoje perei- tuvo inžinas liko skylėtas, 
tais metais, gegužės mėnesį. Lėktuvas buvo priverstas 
Kad tie lakūnai buvo išgel- nusileisti į jūrą.

I bėti, balandžio 2 dieną pra- šeši įgulos nariai pasiekė 
nešė Washington. New Britain pakrantę. Wa-

Du vyrai žuvo lėktuvo su- llace, Hughes ir Bordner ke 
žalojime, du buvo paimti į Ras savaites ėjo greičiau už 
nelaisvę ir vienas mirė japonus. Vieną rytą ameri- 
džiunglėse. Trys Amerikos kiečiai valgė pusryčius, tuo

jau skersai upelio ir japonai 
valgė.

Birželio 15 diena yra paš
te amerikiečiams laišką, kutinė galiojanti diena dėl 
Amerikiečiai atvyko pas au-J stamp No. 17, gera dėl vie- 

stralietį. Jie dabar visi pro-1 nos poros batų.

PADANGŲ APŽIŪRĖJI
MAS, KURIE TURI 
“B” KORTELĘ

Birželio 30 diena yra pas

kutinė diena dėl antrojo pe
riodinio apžiūrėjimo keleivi
nių automobilių padangų, ku

lakūnai buvo pastebėti iš savininkai turi “B” kor
telę.lėktuvo. Jie liko išgelbėti.

panosės

Lakūnai nenustojo vilties, 
jog bus išgelbėti. Po dešim
ties mėnesių liko išgelbėti.

Svarbus visuome- 
meriės veikėjų 
posėdis

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
ftSUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

VALGĖ JAPONŲ ŽUVĮ 

Amerikiečiai valgė japonų

Amerikos Lietuvių Tary
bos egzekutyvinė komisija, 
pereitą penktadienį, buvo su 
šaukusi Chicagos įvairių 
grupių visuomenės veikėjus

KURO ALIEJUS IR 
PADANGŲ APŽIŪRĖJI
MAS, KURIE TURI 
“A” KORTELĘ

Spalių 30 diena paskutinė 
diena dėl penktojo kuro alie 
jaus kuponų; paskutinė die
na dėl antrojo periodinio ap 
žiūrėjimo keleivinių automo 
bilių padangų, kurių savinin 
kai turi “A” kortelę ir dėl 
motociklų padangų.

DABARTINI
DIVlDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 471 h Street

žuvį. Ir japonai valgė žuvį. aptarti aktualius klausimus.' 
Amerikiečiai gavo žuvį iŠ Chicagos visuomenės vei-l 
japonų sutorpeduoto laivo, kėjų pasitarime dalyvavo 
Tai buvo kenuota salmon daugiau kaip 25 asmenys, 
žuvis. Greičiausiai toji žuvis Buvo svarstyta kaip geriau- 
japonų buve pavogta ir Alas šiai galima prisidėti prie 
kos vandenų, todėl ameri-Į Lietuvos Nepriklausomybės 
kiečiai jautė daugiau teisių atstatymo.

į į žuvį, negu japonai.
Kenuota žuvis buvo skani. 

WalLace sakosi, jog jis valgė 
kirmėlaitės, rupūžes, driežus 
ir gyvates. Hughes ir Bord
ner irgi valgė taip pat įvai
rius gyvius, bet ne visus.

Hughes valgė žiogą, bet 
vėliau jautė pilvo skausmą. 
Lakūai bandė valgyti žiur
kes, bet labai buvo neskanu.

Posėdyje nutarta dažniau 
turėti panašaus pobūdžio pa 
si tarimus.

Pastaruoju laiku Ameri
kos Lietuvių Taryba vis 
daugiau ir daugiau rodo vei 
klumo. Tai labai gražus reiš 
kinys.

Kur dingsta meilė, ten su
randama visos ydos.

’ CJ .R;, sfc tol. 1

Chicagoje per dieną 
parduota už 31 mili
joną karo bonų

Chicago metropolitan 
area, pereitą penktadienį, bu 
vo parduota karo bonų ui 
$31,000,000.

šis faktas rodo, jog ame
rikiečiai visu rimtumu paro
do savo gilų patriotizmą ir 
nori, kad ko greičiausiai bū
tų sutriuškinta “ašis”.

Požeminis kelias
Pirmasis Amerikos mies

te požeminis kelias buvo iš
vestas Bostone, kur požemi-1 
nis susisiekimas prasidėjo 
1895 metais.

X Raud. Kryžius Chica
goj jau sukėlė pusšešto mi
lijono dolerių, tai yra virš 
60 nuošimčių skirtos kvotos. 
Kvota yra $8,750,000. Trūks 
tančią sumą tikimasi sukel
ti iki šio mėnesio pabaigos

X Marijonos Dočkienės, 
našlės, gyv. 120 W. 107 Stn 
Roseland, jau trys sūnūs 
tarnauja kariuomenėj. Ed
vardas randasi Camp Cus- 
ter, Mich., stovykloj', o dvy
nai — Alfonsas Alabama 
vai., gi Raymond — Camp 
Joseph, Mich. Su motina dar 
gyvena trys sūnūs ir dvi 
dukrelės.

X Jonas Pilipauskas, bu
vęs “Draugo” redakcijos na
rys, nupiešė labai gražų vaiz 
dą. Juo neužilgo pasipuoš 
savaitraštis “Laivas”, kurį 
dabar gyvai redaguoja kun. 
A. Sandys, MIC. Piešinio 
vaizdas pritaikintas laikraš
čio antgalviui.
x • • • /» . . .

X Konstancija ir Antanas 
Šimkevičiai, savininkai be- 
kernės adresu 3045 West 42 
St., šiomis dienomis išėjo iš 
biznio ir apsigyveno nuosa
vam name adresu 4201 S 
Albany Ave. Visiems savo 
kostumeriams nuoširdžiai dė 
koja už teiktą nuolatinę pa
ramą.

* - - <
X Stanislovas Ogintas, sū 

nūs Jurgio ir Apolonijos, ži
nomų ciceriečių, netikėtai 
buvo parvykęs iš kariuome
nės. Paviešėjęs savaitę išvy
ko atgal j savo stovyklą. 
Ogintų duktė yra vienuolė 
kazimie rietė (sesuo Emelda), 
kuri šiuo laiku eina svar
bias pareigas Loretto ligo
ninėj.

X John W. Pachankis, — 
Troost-Pachankis paminklų 
dirbimo įmonės vienas dali
ninkų, su savo dukterim Dar- 
lene ir Loraine aukojo savo 
brangaus kraujo Raud. Kry
žiui. J. W. Pachankis yra 
veteranas pirmojo pasauli
nio karo ir sako, kad kiek
vieno patrioto yra pareiga 
vienu ar kitu būdu prisidė
ti prie gelbėjimo kareivių 
gyvybės frontuose. Pachan
kis gyvena adresu 5919 So 
Troy St. į

X C. A. Beacham, ŠKIC. 
marketparkietis, liuosnoriai 
įstojęs į karo laivyną, šiuo 
metu randasi Camp Peary. 
Williamsburg, Va., ir greitu 
laiku pereis “boot training” 
Jis priskirtas prie Inžinierių 
kompanijos. Sveikina visus 
savo draugus ir bičiulius.

X Juozapo įr Kotrinos 
Mozerių, duktė Šv. Antano 
bažnyčioj pakrikštyta Ritos 
vardu. Krikštijo Juozapo 
brolis kun. dr. D. Mozeris, 
o kūmais buvo B. Pakučius 
ir M. Quigley. J. Mozeris y- 
ra vienos didžiausių lietu
viškų “spulkų”, būtent Keis- 
tuto, sekretorius.

Tik tuomet pažinsi džiaug 
smą, kuomet žinosi, kas yra 
ašaros. (G. Palau)
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