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...“and that government of

the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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SĄJUNGININKU LAIMĖJIMAI AFRIKOJ
Daugiau kaip 100 ašies lėktuvų 
vakar numušta Sicilijos sąsiaury

Tarp įų 52 transportiniai su 
kariuomene, iš Tunisijos vežama
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SĄJUNG. VADOVYBE, SĄJUNG. VADOVYBE

Š. Afrikoj, bal. 18.—Sąjun- Š. Afrikoj, bal. 18.—Vadovy 
gininkų lakūnai dar ir šian-j bė skelbia, kad sąjungininkų
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Ką sąjung. orinės jėgos attikusios 
Pacifike vieneriais metais

die atakuoja ašies orines 
jėgas Sicilijos sąsiauriuose 
—tarp Sicilijos ir šiaurės 
Afrikos, ir Sicilijos salos 
pakrantėmis.

Sąjungininkų lakūnai va
kar sunaikino 85 ašies lėk
tuvus, įėmus 58 Junkerius

lakūnai bombonešiais nus
kandino arba sugadino še
šis ašies laivus daugiau ir 
numušė 38 ašies lėktuvus 
Viduržemio jūros zonoje.

Savo rėžtu britų 1-oji kr- 
mija ir prancūzų divizijos
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KAŽKUR AUSTRALIJOJ, 
bal. 19.—Pietvakariniam Pa 
cifike gen. MacArth.ur va
dovaujant sąjungininkų ne
gausingos oro jėgos nuskan
dino arba sugadino daugiau 
kaip vieną milijoną tonųja-

Žinovai sprendžia, kad, 
pietvakariniam Pacifike pir 
maišiais karo metais japo
nai būtų buvę labiau aplam
dyti, jei gen. MacArthur bū
tų turėjęs pakankamai lėk-

ponų prekinių laivų ir 97 tnvų ir kitų karo pabūklų.
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įvairių rūšių karo laivus, be 
to numušė ir sunaikino ma-

To visa buvo trumpa seniau 
ir šiandie. Dėl to ne vien

žiauzia 850 japonų lėktuvų gen. MacArthur, bet ir Aus-
atliktomis atskiriomis ata
komis priešo okupuotoj teri-

tralija šaukias daugiau pa
galbos, kad būtų galima pa-

šiaurinėj Tunisijoj galutinai 
transportus su kariuomene paruoštos vožtis per kalnų 
ir 16 kovinių. I viržūnes link Bizerte ir Tu-

šiandie gi sunaikinta dar nis ašies įrengtų tvirtovių. 
^10 daugiau transportinių ir

•>PHILIPPINE
ISLANDS

WAKE HAVVAII’

(Vokiečiai per radiją pa
reiškia, kad nuo balandžio 
1 d. iki 15 d. Tunisijoje dau
giau kaip 200 amerikiečių ir 
britų tankų sunaikinta).

Ašies laivus atakuoti la
kūnams padeda britų karo 
laivai. Keturiems ašies lai
vams Sicilijos sąsiaury 
pataikyta orinėmis bombo
mis ir kitus du ašies laivus 
britų karo laivai suskaldė 
Tunis įlankoje.

Be kitko sąjungininkų 
bombonešiais sėkmingai ata 
kuoti ašies airdromai Sicili
joje ir Tunisijoje.

Visam Afrikos fronte są
jungininkų oro jėgos vyrau
ja.

Tarp žuvusiųjų 
yra lietuvis

NORFOLK, Va., bal. 19- 
Balandžio 16 d. nukrito lai
vyno patrulinis lėktuvas. 
Žuvo 11 laivyno lakūnų.

Tarp žuvusiųjų yra ir vė- 
i liavininkas (ensign) Bruno 

Sterbis, 24 m. amž., kurio
tėvai gyvena adresu 6605

Pirmąjam pasauliniam ka- So Rockwell , chicago. 
re Uk vienas U. S. generolas Ve,joniB ,ankg wilgon Ju.

kovinių lėktuvų.
Vadinasi, per dvi dienas

numušta ir sunaikirita 68 
ašies oriniai transportai ir 
28 kiti lėktuvai. » 

žiniomis iš Cairo, Egipto, 
vakar 101 ašies lėktuvas nu- 

^/nušta iš Sicilijos sąsiaurių 
padangių. Tarp numuštųjų 
buvo 51 transportas. Sa
koma, kad tais transportais 
buvo vežama ašies kariuo
menė iš Tunisijos.

Tas yra vienas didžiausių 
ir reikšmingiausių sąjungi
ninkų laimėjimų Afrikos 

Jftronte! Ir kas svarbiausia, 
amerikiečiai lakūnai vado
vavo šiame laimėjime. Buc 
laimėta ir daugiau.

Šiame kare daug 
aukštųjų vadu žūva

WASHINGTON, bal. jl9.— 
Iškeliama aikštėn, kad šia
me kare be kitų daug U. S. 
admirolų ir generolų žūsta 
eidami savo pareigas.

Iki šioliai yra žuvę 5 ad
mirolai. O iš generolų tarpo 
27 žuvę, sužeisti ir dingę.

mirė nuo žaizdų, o iš admi
rolų nė vienas nenukentėjo.

►
Brazilu karinė misija 
Šiaurės Afrikoj

RIO de JANEIRO, bal. 
19.—Brazilijos užsienio mi
nistras Oswaldo Aramba 
užgina vokiečių per radiją 
pranešimą, kad būk prancū- 

^zų Moroko išlaipinta brazi

lų kariuomenė.
Anot Aramba, tik brazilų 

karinė misija yra šiaurėr 
Afrikoje. '

MASKVA. — Sovietai pa 
reiškia, kad vokiečiai nie 
kus skelbia tvirtindami bū) 
Smolensko apylinkėse radę 
lenkų karininkų kapus.

nior kolegiją ir Illinois uni
versitetą. Vėliavininko ran
gą gavo praeitais metais 
Corpus Christi, Tex. Jo bro
lis, Jonas, laivyne tarnauja.

“Draugas" Acme photo

Per ištisus metus nežinota iš kokių bazių praeitais metais amerikiečiai atakavo To
kijo. Sakyta, kad iš “Shangri-La.” bazės. Čia rodomu žemėlapiu spėta, kad atakos at
liktos Iš kaikurių čia nurodomų bazių. Dabar iš Londono išaiškinta ta paslaptis. Ir 
štai ji:

torijoj. Vieneriais metais laužti japonus, kurie rikiuo- 
sąj.ungininkų tekūnai apie jasi atakuoti patį Australi- 
1,200 atakų atliko. 1 jos žemyną.

s.

Rusų armija Kaukaze atmušė 
septynias vokiečių atakas

NEW YORK, hal 19. — 
Suėjo vieneri metai kai ame 
rikiečiai lakūnai, maj. gen. 
Dcolittle vadovaujami, bom 
bonešiais atakavo Japonijos 
sostinę Tokijo. Po to įvykio 
pasakota, kad amerikiečių

bombonešiai tą žygį atlikę 
iš “Shangrr-La” bazės. Nie
kam nebuvo žinoma, fcur yra 
ta bazė. Dabar metinėmis

Britai šią paslaptį vakari LONDONAS, bal. 19. Vokiečiai kontratakas su-
vakarą per radiją iškėlė žiniomis iš Maskvos, šiaur- kėlė tikslu atsiimti aukštu- 
aikštėn. Visgi nepasakoma, vakariniam Kaukaze rusų mas, kurias prieš keletą die-

sukaktuvėmis britai iškelia kokioj viet°j vandenyse. bu- 
aikštėn, kad -“Shangri-La” j vę tie lėktuvnešiais kai To- 
buvo lėktuvnešiai. kijo atakuota.

U, S. bombonešiai puldami Bremen 
sugriovė nacių lėktuvų fabrikus *

LONDONAS, bal. 19. — 
8-osios U. S. orinės jėgos 
lakūnams bomb onešiais 
atakuojant Bremen, Vokieti
joje, ten išgriauta ir sunai
kinta kuone viena pusė Foc- 
ke—Wulf lėktuvų ir jų fab
rikų, skelbia šios orinės jė
gos vadovybė.

Tai patirta iš padarytų po 
bombardavimų nuotra u k ų. 
Randama, kad labiausia iš
griauti du ruimingi pastatai, 
kuriuose lėktuvai buvo su
narstomi. Visiškai sugriau
tas vienas angaras. Be bom
bų sprogimų gaisrai sukėlė 
milžiniškus nuostolius fab
rikams.

Amerikon atvyksta 
Čekoslovakijos 
prezidentas Benes .

WASHINGTON (ONA).— 
Čekoslovakijos prezidentas 
Eduardas Benes atvyksta į 
Ameriką. Prez. Rooseveltas 
jį pakvietė su juo pasitarti

Britų lakūnai atakavo 
Spezia bazę

LONDONAS, bal. 19. — 
Britų lakūnai bombonešiais 
praeitą naktį praskrido Al
pių viršūnių dausomis ir 
atakavo italų laivyno bazę 
Spezia.

Ataka buvo smarki. Patai 
kyta keletui italų laivų, ku
rie ten buvo pasislėpę.

KARO FRONTUOSE
AFRIKA.—Sąjungininkų lakūnai krauja didelius lai- 

mėjim.rs ant laimėjimų Afrikos fronte—galybes ašies lėk
tuvų numuša ir sunaikina. Viduržemių jūros padangėse 
.aršios kovos vyksta ir visados baigias dideliais smūgiais 
ašiai.

EUROPA.—U. S. lakūnai atakuodami Bremen sugrio
vė nacių lėktuvų fabrikus. Britai lakūnai smarkiai apdau<» 
žė Spezia—italų Laivyno bazę.

PACIFIKAS.—Sąjung. lakūnai atakuoja japonų ba
zes. Kahili bazėj bombomis pataikyta dviem japonų lai
vams. ,

RUSIJA.—Rusų kariuomenė atmušė net septynias vo
kiečių kontratakas vakariniam Kaukaze.

Kaip vakar pranešta, ata

kų laiku apie 50 vokiečių 

lėktuvų numušta ir 16 ame

rikiečių bombonešių dingo, 

šių didelių nuostolių sulauk

ta, nes koviniai lėktuvai bom

fconešių nelydėjo.
/

Žmonės įspėjami dėl 
maisto produktu

WASHINGTON, bal. Ip — 
Žemės ūkio departamentas 
praneša, kad seniau numaty 
tas maisto produktų kiekis 
civiliniams gyventojams var 
toti šiais 1943 metais kiek 
sumažinamas.

Tas daroma iš naujo vis

ką apskaičiavus. Sako, per 

keletą mėnesių civ i 1 i n i a i 

mažiau galės gauti mėsos, 

žuvų, paukštienos, pieno, 
pieninių produktų, riebalų, 
vaisių ir daržovių, negu šių 
metų pradžią buvo numaty
ta. Sako, gal bus kiek gerė
liau metų gale.

kariuomenė vakar net sep- nų rusai buvo paėmę, 
tynias vokiečių kontratakas Kituose frontuose vyksta 
atmušė nukovusi apie 1,400. mažesni ir nesvarbūs su 
vokiečių. Anot Maskvos per priešu susikirtimai, 
tris paskutines paras ten Tačiau rusų oro jėgų veik 

smai pagyvėja. Rusų lakū
nai atakuoja vokiečių uos
tus Pabaltijo pakrantėse ir 
kai kur net airdromus.

Praeitą savaitę sovietų 
lakūnai sunaikino 302 vo
kiečių lėktuvus, o savo tik 
103 prarado. Vakar Kauka
zo fronte 25 vokiečių lėktu
vai sunaikinta.

Lakūnai atakuoja 
japonus Burmoj

NEW DELHI, Indija, bal. 
19.—U. S. ir britų bombone
šiai balandžio 17 d. smar
kiai atakavo japonus, jųpo-

apie 6,200 vokiečių nukauta.

15 vienuoliu žuvo 
nuo ašies bombos

SĄJUNG. VADOVYBE
Š. Afrikoj, bal. 19.—Ašies 
bombonešiai atakavo Algi- 
ers miesto sritį. Viena bom-

. , „ ba sugriovė seserų vienuo-apie centralinės Europos , S1 ...v. , „ 1 hų vienuolyno ir našiaitbu-pertvarkymą po šio karo. O
Benes daugiau kaip kas ki
tas turi įvairių idėjų tuo 
klausimu. Jis tai atskleis 
prezidentui Rooseveltui.

Iš Londono grįžo čia Če
koslovakijos pasiu n t i n y s

čio dalį. Žuvo 15 vienuolių, 
kurios buvo pasirengusios 
žengti į vienuolyno pože
mius, kad ten pasislėpti nuo 
bombų.

Tą pat Laiką kitoj vienuo
lyno daly 25 kitos seserys 

Vladimir Hurban ir pranešė buvo surikiavusios apie 60 zicijas ir euizdsiekimus Bur- 
apie Benes atvykimą Ameri- našlaičių, kad juos taip pat moję.

Amerikiečiai lakūnai sus-kon- nuvesti į rūsius. Vienuolės
Pasakojama, kad po karo įr našlaičiai išliko sveiki, iš

buvusią Čekoslovakiją ne- ėmus sukrėtimą ir dulkėmis 
bus sunkumų atstatyti ir apnešimą subįrėjus sienų 
grąžinti jai buvusias sienas, tinkui.
kaip tai pageidauja Benes ir 
kiti čekai patrijotai. Bet ne- r\ ■ L * 4
Žinia kas bus daroma su slo- U9UQI3ll K3lp OU 
vakų ir vengrų mažumomis mj|jjonaj buŠellŲ

Vokiečiai iš Sudeten ga- . .v. *» ■
lės būt nukeldinti Vokieti nVICCIŲ AtTIKSI 

jon. Bet bus vargo su slova

S.

kaldė keletą geležinkelių 
tiltų, o britai apgriovė apie 
7 miestelius ir sodybas.

6 japonų lėktuvai 
mušta Solomons

kais, kurie veržias nepriklau 
somybėn. Benes gi slova
kams siūlo tik autonomiją 
ir ką geresnio nežada.

Čekoslovakija, yra įtrauk
ta sąjunginių tautų grupėn, 
kuri darbuojasi prieš ašį.

NEW YORK. — Laikraš
čių redaktorių organizacija 
protestuoja, kad maisto kon 
ferencijoje laikraščių atsto- 
vams bus durys uždarytos.

WASHINGTON, bal. 19 — 
Laivynas paskelbė, kad są
jungininkų lakūnai atakuo- 

SĄJUNG. VADOVYBE dami japonų Kahili bazę, 
saloje, Solo-Š. Afrikoj, bal. 19.—45. Af

rikos ekonomikos boardas
Bougainville 
mons, 6 japonų lėktuvus nu-

paskelbė, kad į Afriką at- mušė. Taip numuštųjų yra, 
vežta daugiau kaip dn mili-1 du priešo bombonešiai, 
jonai bušelių kviečių ir mil- _________________________

praeitų metų buyg. Afrikoj IeškoJe Darbo? 
menkas javų derlius. Sąjun
ginės valstybės kviečius pri- Jei Ieškote darbo, pažvel- 
atatė kitę ) 3-člo puslapio “Clas-

slfied Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą {vairių, 
gerai apmokamų darbų!

SKELBKITE8 DRAUGE
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LeopoM Stokowskis
žada stalyti Bacavi-
r iaut umfauiLaViJVVVVI WTwJX£

Prieš kurį laiką kompozi 
torius Vytautas Bacevičius 
gavo laišką nuo garsaus A- 
merikos dirigento Leopolde 
Stokovrekio, kuris prašė jį 
atsiųsti jam savo simfoninių 
veikalų partitūras susipaži
nimui Iš dešimties pasiųstų 
Bacevičiaus partitūrų Sto- 
kowski pasirinko jo Karo 
Simfoniją (War Symphony). 
parašytą Buenos Aires 1940 
metais^ dar niekur negrotą. 
Stokowski norėjo šią simfo
niją greitu laiku pastatyti 
ir pareikalavo pristatyti or
kestro partijas. Dėja, orkes
tro partijų nėra, nes jų iš
rašymas iš partitūros daug 
kainuoja (apie $300)., Tad 
Stokowski galės šį veikalą 
pastatyti tik rudenį, bet par
titūra turės būti jam grą
žinta tuoj po nukopi j avimo 
orkestro partijų.

Bacevičius sako šiuo at
sitikimu išgyvenęs laimę ir 
kartu tragediją, nes jei, dėl 
blogą gyvenimo sąlygų, jam

Dievo mei’ės, šventųjų tiesų IĮ žmonės ir ateityje bus 
pažinimo, tai sunku ką daug prietelmgi Lietuvos atstovy- 

t _ ir tikėtis. Ir ar jie kada. at- bei Londone, kurios išlaiky-
DŽi3U()idlP6S Šukomis bua' tai reikia tikrai abejo-

Los Angeles. Calif, — Čia tk Prie to, norisi paklausti,
lietuvių centras auga, tur
tėja po biskį. Atsiranda ir 
žmonių, kurie ką nors gero 
padaro Dievo garbei ir kitų 
laimei bei sau pas Dievą. 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
bal. 9 d. pašvęstos naujos 
stacijos, kurias paaukojo ge
radariai iš Waterbury, Conn. 
Bal. 11 d. pašvęsta Panelės 
Švč. ^stovyla, kurią aukojo 
čikagiečiai V. Mitkai, čia at
vykę sveikatos pataisyti. 
Klebonas prelatas J. Macie- 
jauskas po pašventimo pa
sakė pamokslėlį ir visų pra
šė sukalbėti po “Sveika Ma
rija” už fundatorių sveika
tą. Paskui sugiedota Šv. Pa-Į

ar katalikei dera priklausy
ti prie nekatalikiškų orga- 
nizacijų, draugijų? Rašyto
jas šių eilučių sako, kad ne
dera. Tai ieškojimas sveti
mų dievų. O randasi tokių, 
kurie tiesiog prie Lietuvos 
duobkasių draugijų priklau
so ir su jais kartu veikia.

Bet gal kada bus per vė
lu tą visa atitaisyti ir juo-

mui būtinai reikalinga kele
tas tūkstančių dolerių per 
metus, o kuri jokių nuolati
nių pajamų neturi.

Pasitaiko, kad iš Ameri 
kos nuvykę į Londoną žmo
nės ir turėdami reikalų į 
Lietuvos atstovybę, turi rū
pesčių nežinodami adreso, 
taigi čia jį ir paduodame: 
19- Kensington Palace Gard- 
ens, London, W. 8; telefo-

. , .. m - nas — BAYswater 6255 taddas dėmės nusivalyti. Ture-' '
kime viltį, kad viskas iš- resas ir tel numeris yra iš
blaivės ir mūsų vienybės jė-1 sPau!<iinti * London° mies
gos sustiprės.

žemaičių Jonas

Apie Lietuvos atsto-

rastų aukų rinkėjų. Jei kas Meilė mumyse saldina lau 
gali rinkti aukas, prašoma kimą ir gražiausius jausmus.
kreiptis į Raud. kryžiaus pa _________________________
talpas. Galima susisiekti te- 4
lefonu: Randolph 0570.

Raudonasis Kryžius 
prašo talkininku

Dabar vyksta A. R. Kry
žiaus vajus. Norima Chica
goje sukelti Raudonajam ----------------------- -—
kryžiui $8,750 000. Trūksta DR. G. SERNER
aukų rinkėjų. Todėl Fred B. lietuvis akiu gydyta t s
Snite, Raudonojo kryžiaus 25 metų

. . , 'f. ---------- Tel.: Yards 1829
vajaus pirmininkas Chicago Pritaiko Akinius.
je prašo, kad daugiau atsi- Kreivas Akie

Ištaiso..
Ofisas ir Akinių Dirbtinė

njUAT pc n 1 t? 3401 so- HALSTED st.WnULLD/ibL Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

’ IOI OR Nedėlioj pagal sutartį.
IŠTAIGA

neles giesmė ir suteiktas pa
laiminimas.

Po pamaldų buvo suruoš
ti pietūs parapijos naudai.
Kada jie susipras 

Tik viena nelaimė: šioje

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas, api a n k ę s 
Lietuvos atstovybę, džiaugia 
si patirtais įspūdžiais: pir-

to telefonų knygoj).
Prie progos prisimename, 

kad kard. Hinsley laidotuvė
se dalyvavo Lietuvos min. 
B. K. Balutis su eile kitų 
Londono lietuvių. Kardino
lo laidotuvėse buvo 5 arki
vyskupai, 21 vyskupas, 700 
kunigų ir keli tūkstančiai pa 
sauliečių. Radijo bangomis

Ifttržiolaiiit* 
rx( vl-lj 
Obicauo.

REMKITE 
SENĄ

LIETI' vru 
DRAUOA

N KAAIKK, •»»

MUTUAL LKįt'OR CO. 
4707 So. Halsted St.

TrlefrmaN: BflULEVMtb IMU J

, , .. . . , , . išbyrėję. Dabar keli ameri-
kolonijoj® vis dar atsiranda , ........... .. (TA„ J, ..... kiečiai, is “Draugo” ir “Vie-

ma nuo bombų buvo Langai Kard. pagerbė anglikonų ar- 
kiv. ir vyr. žydų rabinas.

žmonių, kurie negali išsipa
girioti, blaivioj pamatyti ir 
pažinti, kas bloga ir kas ge
ra; negali atsiskirti nuo tų, 
kurie visa, kas lietuviška y-

pačiam teka per kelis mene- ra Pamynę po kojomis. Yra
sius kopijuoti orkestre par
tijas dėl 120 orkestro daly
vių, tai jis turės laikinai at-

net tokių, kurie katalikais 
vadinasi, bet aniems tarnau- į 
ja ar jų reikalus remia. Dau-

sisveikinti su pianu ir kon- nor^ Dievui ir mame- _
certine karjera.;.. Koresg. ““ kartu tarnauti, .Bet jei ' 

pas žmogų nėra tikrosios

A BRAZIS, M. B AT UTIS 
IR KITI PILDYS PRIEŠ- 
VELYKINĘ RADIO 
PROGRAMĄ

Laukiant Velykų, radio 
klausytojams bus malonu 
pasiklausyti pavakario dai
nų iv muzikos, šią progra 
mą išpildyti yra gerai pasi
ruošę A. Brazis, M. Batutis, 
J. Vanas, J. Krukas, radio 
graaadieri>a<i ir kiti. Patys 
klausykite ir pasikvieskite 
savo draugus pasiklausyti 
šiandie, antradienį), 7 vai. 
vak. i& stoties WGES. Prog
ramos leidimu rūpinas Feo- 
ples Furniture Co. krautu
vė, 4183 Archer Avė.

Rap. XXX

JŪSŲ SAVAS NAMAS

ANT DIDŽIO 
ZE.M0K Ploto

Tiktai

$65
pradėjus .lums 

STALK» 
STATYBOS

VISAI NAI .1(1 
MEDŽIO 

arti
SOUTH VVEST

SIDCS

PILNA
SARGAI N 

KAINA

. *5.95
ĮSKAITANT 
NAMĄ IK 

DIDELI LOT.}
Ncpapraatu "pirkinys” kolonijo
je namų, bažnyčių, kruutuvių, 
naujos mūrinės mokyklos, pašto 
ofiso. Patogi vieta. Pulki trans
portacija. Rašykite dėl informa
cijų ŠIANDIEN—Nėra obligacijos.

Adresuokite Garsintojul 
ltox No. 501, Care of “Prauga-.” 
2334 S. Oakley A\e.. ( Iihitgo. III.

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

Atvykite j mūšy jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATER UOLĄ — 
dėl garažą, porėtų, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

9039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALAJUMN: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

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

Kešzidencija REPubiic 5047
Nedėlionils Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

^Kasdien vai.—10 iki 8 
Treč. lr Penkt. 10 iki 6.

6322 SO. VVESTERN AVĖ. 
Telefonas PKOspect 1012-0721

OIDtU.lS lAP.UtlIAVl.MAS MISI, 
MILŽINIŠKO S‘AKO MI7JKA- 

LINI V £N s I lt l MKNTŲ y

PASINAUDO1UT FROGA DABAR 
KOL DAR NUšPAKDLO'l'l.
TŪBOS, CLAU’.NETAI, TROM

BONAI. SAXAi’BUxNES, FLUTES 
eu •'caees” — 136.00. $37.60,
$46.00 »r $7 6.00. Visi <ara>'tuoU 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OLlTARAi, SPA- 
niski mandolinai, banjos, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS »- 
$0.bU, $8.60, $12.60 iki $36.00.
STKIUNIN1AI BASAI — $60.00, 
$126.00 ir $160.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-I- 
LIAI SMCIKOMS, STRIUNUtl 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.60. $3.00, $6.00. $10.00 
ir $16.00. Striūnos dėl visų vtrt- 
uilnėtų histrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —$18.60. $23.50, 
$35.00 ir $60.00. PEDALS, Hl- 
BOYS, CYMBOJb, ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.rlems 
brase lr ,,reed” instrumentams 
pritaikomi JOsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas i

Atstatymas visų dalių Clarlne-U' 
tams, Triūbome, Saxapbones ii 
taipgi Smulkoms lr Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SROP 
U14 -Vlux vvell St., CliicagD

LIETUVIAI DAKTAnAI

nybės” sužinoję apie ekono
minius sunkumus, atsiuntė 
keliasdešimts svarų sterlin-V z t*
gų ąukų. Pataisius“, nuo Jc&ro 
nukentėjusius atstovybes pa 
talpų kambarius, tarnauto
jai gali vėl tinkamiau įsi
rengti ir interesantus priim
ti. Tikimės, kad Lietuvą my-

JUMS APSIMOKA 
ATVAŽIUOTI 

ČIONAI

Ar Skauda Kojas ?
"ir ■

5 .

OUICK RELEF Wdh IEW ME'MftO
Leck*, M.w Woy Bunion R.4uc.r 
—P a d, tor Corn md Celhnoi— 

LOCK’S FLEKIKI ARCH SUPEORTS
CUSTOM FILTRO AT LOW COST-------- - _.
SHOES a widMod 25c
FOOT e-Z SHCE SHOP 

189 NO. ’ ė GUI VT.

• ,'«r ' • ■» MII

us:

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAR

Modemiškas Vacuum Tube
Girdėjimo PagelbtnvH.s 

ARTI ALUS DYDIS MIKROFONO

* *£SS Y***
SVERIA MAZTA C 1 rNCTJOS

KkonomlUta. £ ISmokėjimo 
PIiuim • (ivsraatootM

KKBIPKtTMH. ItASYKrr A« AAGK.1T 
DYKAI DBMONHTRACUOS 

AR DKL KNYOCTBS

H u U U I I
HLAJING AiD COMPAM.'

?fl r IACK33N 3I.V0 £HICAGŪ

į K|,lld,k Knsoaš Ir alsak dabai* 
JO Noriu I». nioo«trwrtjo« numnom d 
JO At>li|Mkit Informacijų Knygų * 

B« Jokio* Mnn ObilgMljoo J
) Vardu

$ Adroasa ..............................................
J) Miestan.

Į

TRU-VISION OPTICAL CO. I
DR. M. VVEINE, 0.1).

DR. S. WEINE, O.D. ■

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E TEISTAI 
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL LAFAYETTE 3535
VAUANDOH: Pirmad., Treėlail., Penktud. Nuo Ift rylo IM « vak. nl 

Antrml. Ir Ketvlrta<ll<'iiliiU Nuo Ift Ato iki 10 vak.
AnMadlrnlaia lr Sekmadieniai* Piųtal Sutarti

į»se- <«- <•> <«• <«• <♦> <♦>

DYKAI PAGALBA 
NUO REUMATIZMO

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be moke3ties ir obligacijų. Nau
dojamos tūkstančių per virš dvi
dešimt metų gavimui greito lai
kino paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Artritis ir Neuritis. 
DYKAI Šio Laikraščio 
Skaitytojams

Jei niekad nenaudojote ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit mūsų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio DYKAI. Jei

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YAKda 4787 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ket virtadien.a.s 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P.U.

neduos greito paliuosavimo nuo 3147 S. Halsted St., ChiCHgO

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- 
mų ir anglinių pečių, jvairių 
bedroom setų, dinėįtte setų, vai
kams lovelių, paduškų, kal- 

I drų, blanketų, radios, rekordų, 
“jewelry”, deihiontinių 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 lr ne
dėliomis nuo 10 vai. ryto iki 
4:30 vai. popiet. Vakarais — 
utamikais, 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 7237

Žymūs, Grynai Lietuviški Itxllo 
Programai:

•a a į .(i.ajoAi»ą "H o*)»r 3.1 H
•a 6 nnA soĮlypuu • >| ooot "njlJM

skausmo ir jūs būsit neoatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik sąvo vardą ir ad
resą j:
ROSSE Products Co., Dept. X-fi 
2708 W. Farvrcll Avė., Chicago, Ilk

(Skelb.)
>s». -afc <»> -3K- <«< «

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais

Valandos: , 3 — 8 popiet.

Tel. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47t& Street

Namų Tek: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs* 
SAVO AKIMS 1

Tik vtsna perą aklų visam gy- 
Tsnlmnl. Raugo kits jas, leisdami 
Megsamlnuoti Jaa modemttkiaurta 
metodą, kurta regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
U METAI FATYRIMO 

pririnkime aatnly. kurie [inAaltna 
visą aklą (tempimą. ..

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOM EI MOTAI
1801 So. Ashland Avenne 

Kampas lS-tos
relrfonas: tJAMAL OftSS. Cklcag< 

onno valatooh:
Kasdlea •:>• a. m. Iki •:>• p. m. 

TraMad. Ir Mtad. »:10 a. m.
Iki T:0« p. na.

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

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. IVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868

VALANDOS: - — ■ - ---------
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.> SUPAŽINDINKITE KITUS 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak.

OalrmaAinnlaiR (Mtflntl minllsrtmą.

TeL YARda 3146 <

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12

Ofiso Tel................ VIRginia IK^f

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRUMA:

Kasdie4 nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. CHARLES SEGA>
" GYDYTOJAS IR OHIRU’RGAb

4729 So. Ashland Avė.
(2-trua lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago. IU
OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIS DAKTARAS 
, OPTOMETRISTAS

’ Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prilipamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE

3241 So. Halsted SI.
TELEFONAS: f Jt

Calumet 4591
DSL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

RIT nTFNR- ‘'DRAIIOTr

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

PASKOLOS DAROMOS AKI PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOUTB PROGA DABARTINĖMS CEMOM8 

NUOŠIMČIO BATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indčliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. j
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metei Sėkmingo Patarnavimu | __

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET «18 Jon. M. Mnrarlu, 8«'y. S2M 80. HAI.STED 8T.

Ofiso tek VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YARda 5921.
Res.: KENvrood 5107.

DH. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą vnl.: nno 13; nuo 6:30 8:30
756 West 35(h Street

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCTJA

3241 VVest fifitn Place
'Tel. REPubiic 7868

Tek OANal 0957
Res. tek: PROepect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
_______________________________ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Laikai statymo balnyčl, 1821 So- Hals,ed S,re<'*
Ir puošimo altorių' jau pra- R«ideneija: MOO So. Artesian Are. 
ėjo. Dab&r svarbiausiu da- VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p. 
lykn yra: pripildyti šal| ge- 6 iki 9 vaL vakare.
rais laikmačiais. (Kardino- --------------------------------------------
>as Laobre). PLATINKITE “DRAUfl>“
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Alaska - gamtos stebuklų šalis...
Rašo kun. A. Briška

Horthy tarėsi 
su Hitleriu

Bandomieji Akiai
Žemės ūkio ministerija rū 

pinasi ištirti Alaskos žemę 
žemės ūkiui. Mieste Sitka 
randasi įsteigtos stotys že
mei tirti. Tyrinėjimai iki 
šiol įpteigti ūkiui davė gerų 
rezultatų. Tokie valdiški ba- 
ndymo ūkiai randasi šiose 
vietose: Ramport prie di
džiausios ALaskoje upės Yu- 
kon, šiaurinėje dalyje, Ta-

šinio didumo, žemuogių ten 
dabar auginama 2000 rūšių. 
Jos taip skanios, kad žino
vai tvirtina, jog geresnių že
muogių niekur pasaulyje nė
ra.

Kas pasakyta apie žemuo
ges. Tą patį galima pasa
kyti ir apie avietes ir kitas 
uogas. (Bus daugiau)

LONDONAS, bal. 19. — 
Gauta žinių, kad Vengrijos 
regentas adm. Horthy šio
mis dienomis konferavo su 
Hitleriu pastarojo vyriausio 
joj stovykloj Rusijos fronte.

MOTERYS reikalingos prie lengvų 
dirbtuvės darbų. Patyrusios nr ne
patyrusio*. Dieną ir naktį šiftai. At
sišaukite į

.1. J. TOlTtEK MFG. CO.
4701 W. IStli St.

patarnavimai

, Jei turi seno metalo — ati 
pačiamę Alaskos vi- duok karo reikalam8.

duryje, saloj Kodiak ir Ma- 
tanuska klonyje. Yra ir dau
giau valdiškų bandymui ū- 
kių, bet šie yra stambiausi. 
Tanana klonyje ūkiuose dau 
giausiai auginami šiauriniai
javai, iš kurių geriausiai už- — •
auga avižos, miežiai ir kvie
čiai. Matanuska klonyje au
ginami naminiai gyvuliai ir 
bulvės, kurioms šiame klo- 

, nyje pasirodo labai gera že
mė. Sitka apylinkėse augi
namos daržovės, uogos ir 

' vaisiai. Sitka randasi pieti
nėje rytų Alaskos dalyje. 
Oras čia gana švelnus, že
mė gera. Čia randasi ir di
deli miškai. Krūmai vieto
mis taip tankiai suaugę, kad 

W- praeiti negalima. Vieta kal
nuota. Miškai eina pakalne 
ir aukštyn iki 1000 pėdų nuo 
jūros paviršio, toliau krū
mai, o dar toliau žolė ir sa
manos iki snieguotų viršū
nių. Miškuose paviršius ap
augęs storu, minkštu sama- 
nų klodu. Net ir daugelis 
medžių apkibę gausiomis sa
manomis. Medžiai didžiumo
je spygliuoti: eglės, pušys, 
raudonasis ir geltonasis ced- 
ras. Auga ir lapuočių, bet 
jie užima mažesnius plotus. 
Vietos gyventojai — indijo- 
nai iš kai kurių medžių žie- 

^vių karnų veja virves ir pi
na krepšius.

Pavasarį ir vasaros me
tu kloniai, pakalnės, kalnai 
ir lygumos pasipuošia įvai
rių rūšių gėlėmis. Jų daug 
ir gražios. Alaskos dalis yra 
žinoma ir kaipo įvairių uo
gų žemė. Apsčiai aūga avie
tės, žemuogės, spanguolės.

A. Alaskos uogos pasižymi sko
niu ir didumu. Niekur pa
saulyje neauga taip didelės 
uogos, kaip Alaskoje. Kai 
kurios užaugo iki vištos kiau

š. + A.

JOSEPH NORGEL

Gyveno: Tri State Vlllage, 
Hinsdale, Illinois.

MlrB bal. 17 d., 1943 m.,
11:30 vai. ryte, sulaukęs 29 m. 
amžiaus.

GimS Chicago, Illinois. ,
Paliko dldellamo nullfldime: 

moterį Anna Mae (po tėvais 
Kloaky); sūnų T^Roy: brolį 
Michael; seserį Mary Murphy; 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Western Avė. Laidotuvės j- 
vyks trečiad., bal. 21 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryte bus 
atlydėtas į Gimimo šv. Pane
lės Marijos parap. bažnyčią, 
'kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas { šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, SAnos, Se
suo, Brolis lr Giminės.

Laidotuvių Direktorius Ant. 
B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

A. t

i

A. t
JULIJONA

ZIMONTRAVICIENft
Gyv.: 834 W. 33rd St.

Mirė bal. 19 d., 1943 m., 
3:30 vai. ryto.

Gimus Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Clarence: brolį Antaną 
Dambrauską; 3 sesers dukte
ris Stella Zemajtis. Blanche 
Hatfield ir Freda Lucas; se
sers sūnų Stanislovą Maculs, 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų, Apaštalystės Maldos ir 
prie Amžino Rožančiaus drau
gijų. f

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės }- 
vyks trečlad., bal. 21 d. Iš ko- 
plyjios 10:30 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Jurgio par. baž- 
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šven
to Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Brolis, Se
sers Dukterys, Sesers Sūnus ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant 
M. Phillips, te’ef. Yards 4908.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKĖ JIMAIS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-11480

HELP WANTED — VYRAI

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

(5RACKER JACK CO.
4800 W. 66th St.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
{atdirbti.

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5.349 Sherklan Rd.

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

Galim priimti keletą gert, vyrų kurie 
nori pastovių darbų mokant unitas 
algą. Geros darbo sąlygos, seniority 
teisės užtikrintos. Matykite M r. 
White po 11 vai. ryto.

VIKING FREIGHT CO.
1333 s. (MUey.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstyni 
popierinių bakst). Patyrimas nerel 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite ,—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VIDITR-AM2IACS ar senyvi vyrai 
ar vaikinai reikalingi. Neliečiami 
drafto. Darbai įvairiuose departa
mentuose. Proga Jsidirbimo.
RAYNER LITHOGRAPHING CO. 

__________ 2054 W. I^ke St._________

LUMBER PILERS 
IR HANDLERS

Specialė atyda vyrams su patyri
mu. 61c j valandą. Laikas ir pu
sė mokama už virš 40 valandų. 
Karo darbai.
EDW. HINES LUMBER CO. 

2431 S. Wolcott

SANTA FE RY.
Reikalinga trukeriai ir stoweriai 
tarp 18 ir 55 metų amžiaus. Kreip
kitės j Warehouse foreman:

38tli and Central Park Avė.

ELEVATOR VYRAI
Atsišaukite į

LAWSON Y M C A.
30 N. Chicago Avė.

MERGINOS
IR MOTERYS

Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pas
tovūs darbai. Atsišaukite j
COMET MODF.I. AIRPLANR CO. 

129 W. 29th St.

Merginos - Moterys 
The Visking Corp. 

SIŪLO JUMS
Automatic machine darbų. 40 — 
48 vai. j savaitę. Darbas švarus 
ir malonus. Pirmiaus tame paty
rimas pageidaujama. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Tiesioginė 
valandinė rata. 8 valandos į dieną. 
Mokinimo šiftai prasideda 4:25 
popiet ir 12:25 ryte. Puikios dar
bo sąlygos. Ligos pašelpa, atosto
gos su užmokesčiu. Pelno dali
nimo pienas po vienų metų tarnys
tės. Dykai busas nuo 63rd ir Ked
zie ir atgal naktinio šifto darbi
ninkėms. Pasitarimams nuo Pir
madienio perdėm Penktadienio 
8:30 ryto iki 5 popiet.

The Visking Corp.
6733 W. 65th St. 

Chicago, IU.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo 9800 
iki 910,(NIO ui 4%. Gaukite mū
sų veltui lųikaluavimą.

JOHN O. SYKORA 
2411 S. 52nd Avė.

Pilone: CICERO 453.

Tėvų Jėzuitu misijos
So. Wind8or, Conn., Sv. 

Pranciškaus parap. geg. 2 — 
11 d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Wanamie, Pa., šv. Marijos 
parap. geg. 2 — 11 d. T. Pr. 
Aukštikalnis, S.J.

Lawrence, Mass., šv. Pran 
ciškaus parap. geg. 9 — 23 
d., T. J. Kidykas, S.J.

Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio parap. geg. 22 — 25 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

JONAS MAŽEIKA

Gyv.: 4157 So. Artesian A- 
venue, Chicago, Iii.

Mirė bal. 19 d., 1943 m.,
3:30 vai.’ ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Titą venos apskr. Amerikoj iš- 
•fyvcno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Eleną (po tėvais Ga- 
breialtė); dukterį Adelę Wolk 
ir žentą Theodore; 4 sūnus — 
Vladislovą ir marčią Julią, 
Pranciškų, U. S. Army, James 
ir marčią Oną, ir Juozapą; 4 
anūkus; 2 brolius — Boleslo
vą ir brolienę Marijoną, Ir 
Raymond su brolienę Sophie 
lr Jų šeimas; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Pa
laimintos Lietuvos Draugystės.

Kūnas pašarvotas J. P. Eu- 
dciklo koplyčioj, 4332 So. Ca- 
lifomia Avė. laidotuvės įvyks 
trečlad., bal. 21 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas J Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės švenčiausios par. bažny
čią. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. zPo 
pamaldų bus nulydėtas į' šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž'stamus 
dalyvauti šiose laidotuvės**.

Nuliūdę; Moteris, Dūk’?, 
Žentas. S ii nai. Mantos, Anū
kai. Broliai, Brolienės, įr Gi
minės.

Laid. dlrekt. J. F. Eudeikis, 
tel. LAFayette 0727.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

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

p a s i r inkimą
Muzikaližkų Instrumntų, Muzi- 
kaliikų Knygjj^Stygų, Rekor

Jų muzikaliųdų ir kitų 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, 2iedua. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
: LAFAYETTE 8617

N——

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SER M P/. Ų — 

SIUTŲ IR K An JŲ 

Jaunavedėms tyrai ir Suknelės 
Mūsų Specialybė

SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 
KAINOMIS

kailiniai, kailiukai
nnšemlntomia kainomis. 

ATEIKITE m PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Ura K. P. Drtnbak Ir Doktt, Sav.

VYRAI 
The Visking Corp. 

SIŪLO JUMS
Pastovius darbus dirbti persimai
nančiais šiftais. šešios dienos į 
savaitę, gera mokestis, svarbūs

KARO DARBAI
tr* * f

Puikios darbo sąlygos, ligos pa- 
šelpa, atostogos su užmokesčiu. 
Pelno dalinimo pienas po vienų 
metų tarnystės.
Pasitarimams valandos nuo Pir
madienio perdėm Penktadienį 8:30 
ryto iki 5 popiet. Jei šios valandos 
nepatogios pašaukite susitarti ka
da jums bus galima.

The Visking Corp.
6733 W. 65th St. 

Chicago, III.

WAREHOVSE DARBININKO rei
kia. gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Superintendent.

MIDLAND WARF.HOVSE 
2415 W. l5tll St.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERIS
Reikalinga dirbti prie apvalymo 
darbų. Valandos nuo 7 ryto iki 
3:30 popiet. Alga $20.00 į savai
tę pradedant už 40 valandų. Atsi
šaukite į

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDCEU’ATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Slierklan 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.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai piūklal mūsų specialybė 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai 
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAM 
FIL1NG ĮVORES, 28 N. Loomis, 
Cldcago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON 
roe 1397.

PARSIDUODA

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

2342 W. 22n<l Place

JUOZAPAS DOČKUS

Mirė Baland. 18 d., 1 943. 12:05 
vai. ryte, sulaukęs nusės amž.

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Kau
no apskr., Seredžių par., Dau- 
čionių kaimą

Amerikoj išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
švogerką Juliją ir švogerj An
taną Haidukus ir jų šeimą ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje, 3307 Ko. 
Lituanlča Avė.

laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Balandžio 21 d.. 1943 m. iš
koplyčios 9:30 vai. ryto bus 
atlydėtas Į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę
ftvogerka, švogerls 
ir Giminės

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Phillips, Telefonas Yards 
4908.

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 įeigos Ir transporta
cijos veltui—

Atsišaukite asmeniškai į
Superintendento Ofisą, Room 810. 
C. & N. W. Passenger Station. Canal 
ir Madison Sts., Chicago

Ar į
Superintendento Ofisą, kampas Kln- 
zie St. lr Crawford Avė. (Pulaski 
Rd.) btle kurią dieną tarp 8 vai. 
ryto lkl 5 vai. popiet.

MERGINOS AR MOTERYS
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Atsišaukite į—
4711 W. LAKE ST.

LION MFG. CORP. 
Svarbiems Karo Darbams 

REIKIA TUOJAU 
12 MOTERŲ

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

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

ATSIŠAUKITE 
EMPLOYMENT OFFICE 

2640 BELMONT AVĖ.

Moterys

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI FURNACE CHARGERS
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVCS 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.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical .ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Ezternal 

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

PRIE
LENGVŲ ASSEMBLY DARBŲ. 
PATYRIMAS NEREIKALINGA. 

100% KARO DARBAI 
Užtenkamai Viršlaikio.

Jefferson Electric Co. 
Bellwood, III.

ManNfleld 7161.

TARNAITES
Reikalingos soutb Ridės puikiausiam 
hotelyje. Pastovus darbas, gera mo- 
kestia Ir geros darbo sąlygos. Uni
formos dnmiamoR lr išvalomos dy
kai. Atsišaukite l

WINDERMERE HOTEL 
Person nei Office 

5553 S. Comell Avė.

WAREH0U8E HELP

Geras darbaa dahar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo IndustrL 
joje shlpping departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Mutyklt Mr. Nelson.
MTNNESOTA MINING * MFG. CO. 
1500 8. MONme «I2«

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gerą mokestis ir viršlaikis.
ERIE RAII.ROAD 
14th Ir Clark Nts.

FREIGHT HANDLEHS 
Oera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Door 5. House I.

19TH A CLARK STS.

MOTERIS
Reikalinga dirbti mažoje commi- 
ssary lndustrialinėje dirbtuvėje. 
Dienomis darbas. Atsišaukite j 

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.

ENVEI/5PE MACHINE OPERATO
RIŲ reikalingos prie visokių rūšių 
lankstymo mašinų. Taipgi ir mergi
nų kurios nori Išmokti.

HECO F.NVELOPE CO.
4500 Cortland.

, ANTANAS STRAZDAUSKAS

Mirė Bal. 17 d., 1943 m., 9:25 vai. vak., sulaukęs pusė3 
amžiaus.

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

Amerikoje išgyveno 41 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Jievą (po tėvais 

Stripinaitė), sūnų Ramoldą, U. S. Navai Air Corps; dvi 
dukteris Stanislavą ir Bronislavą, dvi pusseseres Sofi
ją ir Eleną Rimaitės; du pusbrolius Antaną ir Adomą 
Rimus, gyvena Lawrence, Mass., švogerką Oną, švoge- 
rį Kazimierą Andrijauskus, Bostone; švogerką Pranciš- 
kietę Seserį M. Zitą, Pittsburgh, ir daug kitų giminių, 
bei pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį Sofiją ir jos šeimą, 
švogerką Petronėlę Stripinaitę. 5 švogerius Stripinaičius, 
Brazilijoje paliko švogerį Silvestrą Stripinaitį.

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 įvyks trečiadien 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
rioje įvyks gedulingos pama

, Bal. 21 d. iš namų 8:00 
urgio parap. bažnyčią, ku- 
dos už velionio sielą. Po

pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa

žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dukterys, Pusseserės, Pus

broliai, Švogerkos, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius A. M. Phillips, Tel. Yards 4908.
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U. S. karo bonu vajus
Antrosios Jungtinių Valstybių Karo Paskolos vajus 

eina sėkmingai. Tik per dvi pirmąsias vajaus dienas 
karo bę>nų išparduota už du bilijonus dolerių. Puiki pra
džia. Tenka girdėti, kad lietuvių finansinės įstaigos, vi
suomeninės organizacijos ir paskiri žmonės už gausin
gas sumas perka U. S. karo bonų. Puiku! Tai kartu ir 
patriotiški ir žmoniška. Juo daugiau paskolinsime Dė
dei Šamui pinigų karo reikalams, geriau aprūpinsime 
savo narsią kariuomenę reikalingais karo pabūklais, 
greičiau sutriuškinsime Berlyno-Romos-Tokio ašį ir grei
čiau laimėsime taiką, kurios ir mes ir viso pasaulio 
žmonės yra ištroškę.

Amerikos žydai organizuo 
tai veikia savo nelaimingų 
tautiečių pagalbai Europoje.

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

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

SPAUDOS APŽVALGA-

Siekia sukviesti svarbų pasitarimų »
Spėjama, kad netrukus Amerikos karo vyrai vyks su 

vizitą į Sovietų Rusiją pasitarti santarvininkų milita- 
rinės strategikos reikalais. Manoma, kad ten vyks gen. 
Marshall ar kurs kitas iš vyriausiojo štabo. Jei Rusi
jon vyktų gen. Pat Hurley, tai lyg ir reikštų, kad dar 
kartą Stalinas bus pakviestas Prezidento vardu daly
vauti didžiųjų valstybių vadų konferencijon, kurią ne
trukus planuojama sušaukti.

Vašingtono politinėse sferose reiškiama rimto pagei
davimo sukviesti Roosevelto-Churchilllio-Stalino pasi
kalbėjimą ir karo reikalais ir ypač pokarinės pasaulio 
santvarkos klausimus aptarti. Ligšiol daugelyje daly
kų vis dar nesusikalbama. Jei pasitarimai ir išsiaiš
kinimai bus atidėliojami tolesniam laikui, tai gali nei
giamai paveikti į santarvininkų vieningumą karo metu 
ir sutrukdyti pokarinio gyvenimo planavimą.

Tad, vis tik gera, kad ir Vašingtone ir Londone da
roma pastangų palaikyti kiek galima artimesnį kon
taktą su didžiosiomis ir vadovaujančiomis Jungtinių 
Tautų narėmis.

''Lithuanian Bulletin"
Lietuvių Tautinė Taryba pradėjo gerą darbą. Šio

mis dienomis pasirodė jos pradėto leisti biuletenio an
glų kalba pirmasis numeris. Biuletenis pavadintas “Lith
uanian Bulletin”. Adresas: j'3 V/est 104 St., New York, 
N. Y. Pirmasis numeris keturių pusta pių. Bus spaus
dinamas du ar daugiau kartų į mėnesį. Įdėta Lietuvių 
Tautinės Tarybos deklaracija. Randame žinių iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos ir iš kitų vokiečių okupuotų kraš-
tų’ t.. jla! a.

Biuletenis suredaguotas gerai, išleistas švariai.
. Šį biuletenį pradėjusią leisti LTT sveikiname. Ji pra

dėjo dirbti tokį darbą, kurs jau seniai turėjo būti dir
bamas. Bet, priežodis sako, geriau vėliau negu niekuo
met. -i. — idAO. M ±tL J It 1

Nauji santarvininkų pasisekimai
Ijaciams ir fašistams Tunisijoj kasdien darosi ries- 

čiau. Juos suvaro į tokį kylį, iš kurio ir pasprukti bus 
labai sunku. Užvakar santarvininkų šaunūs lakūnai di
delį smūgį priešui uždavė. Jie nugramzdino jūrų dug
nan šešis ašies laivus, sudaužė 38 priešų lėktuvus. To
kių smūgių naciai ir fašistai Tunisijos karo fronte su
silauks ir daugiau. Jais — smūgiais iš lėktuvų bus pa
greitinta Jungtinių Tautų pergalė. »

Pasirodo, kad ne tik Baltijos tautų, Lenkijos, bet ir 
Skandinavijos ir net Pietų Amerikos tautos rodė susi
rūpinimo A. Edeno, Didžiosios Britanijos užsienių rei
kalų sekretoriaus vizitą Jungtinėse Valstybėse ir pa
sitarimais su Prezidentu Rooseveltu ir sekretorium Cor- 
dell Hull. . L -J JS.. t

Mažesniųjų valstybių pasiuntiniai Vašingtone net 
užsigavę, kad vieninteliame oficialiniame p. Edeno pri
ėmime Vašingtone dalyvavo tik britų, rusų ir kiniečių 
atstovai, šio priėmimo vertę sumažinęs nedalyvavimas 
mažesniųjų valstybių atstovų.

Jungtinių Valstybių vyriausybė prašo kongreso skir
ti karo laivyno reikalams 1944 m. $24,551,070,000. Iš 
šios sumos virš keturiolika bilijonų dolerių eis karo lai
vams, kanuolėms ir lėktuvams, šios pinigų sumos, ski
riamos laivynui, yra rekordinio didumo.

Lietuvos žmonių nusistatymas
“Lietuvių Žinios” primena, kad, nežiūrint kiek vokie

čiai nesistengia patraukti savo pusėn Lietuvos žmones, 
bet tas jiems nevyksta. Negelbsti nei grąsinimai nei 
aštrios bausmės.

Lietuvos žmonės yra gana atsargus su vokiečiais ir 
nesiduoda pagaunami ant vokiečių meškerės. Lietuvos 
lietuviai nors ir nedaug žinių tegaudami apie demo
kratinių šalių nusistatymą link Lietuvos, bet pakanka
mai gerai orientuojasi padėtyje ir neslepia savo sim-

' pati jų aliantams.
Lietuvos žmonės gerai supranta, kad noras prisi

meilinti lietuviams, pas vokiečius atsirado tik po dide
lių nepasisekimų frontuose, todėl niekas Lietuvoje ne
tiki tuo dirbtiniu vokiečių nuoširdumu. Vokiečiams, į 
karo pabaigą pradėjus dar labiau nesisekti, jie gali 
leisti Lietuvos žmonėms net savo valdžią suorgaoizuoti, 
bet ir tai lietuvių neapgaus.

Kol okupacinė vokiečių armija bus Lietuvos žemėje, 
tol jokia valdžia neturės laisvės veikti saVo krašto nau
dai, o turės tarnauti tik okupanto interesams. Todėl 
ką vokiečiai Lietuvoje nedarytų, jie neįstengs įgyti sau 
lietuvių tautos prielankumo, nes perdaug skriaudų pra
eityje yra patyrusi lietuvių tauta iš vokiečių, kad da
bar jais pasitikėtų.

Lietuvos žmonės buvo ir pasiliks ištikimi Demokra
tinių Valstybių blokui, kuris tik vienas gali užtikrinti 
mažosioms tautoms laisvę bei Nepriklausomybę. Ame
rikos ir Anglijos visuomenė turi žinoti, kad prie ryti
nių Baltijos jūros krantų gyvena tauta, kuri yra išti
kima demokratijų skelbiamiems idealams ir pasiryžusi 
-už tų idealų įgyvendinimą panešti didelių aukų.

Didelę moralinę skriaudą daro lietuviams tie Ameri
kos ir Anglijos žmonės, kurie tą ištikimą sąjunginin
kams tautą siūlinėja paversti auka rusiškojo imperia
lizmo.

Dėl p. Berle pareiškimo
“Garsas” rašo:
“U. S. valstybės sekretoriaus asistento Adolf A. Berle, 

Jr., pareiškimai, kad šiandien buferinių valstybių idėja 
yra mirusi, kaip kad*yra miręs do<}o (išnykęs paukštis), 
kad buferinės valstybės yra senosios eros slaptosios 
diplomatijos liekanos, sukėlė susijaudinimo mažųjų tau
tų tarpe ir visokių komentarų. Pradėta aiškinti, kad 
Amerikos diplomatas gieda amžiną atilsį ne tik Lietu
vai, Latvijai, Estijai, bet ir Lenkijai, Belgijai, Austri
jai ir kitoms, kurios buvo ir gali būti buferinėmis val
stybėmis tarp didžiųjų valstybių. Kai kam išrodė, kad 
Amerikos diplomatas gieda amžiną atilsį ir Atlanto Čar- 
teriui, kuris iškilmingai užtikrina laisvę didelėms ir 
mažoms tautoms. Ne vienam susidarė įspūdis, kad de
mokratijos aukoja mažas tautas didelių tautų intere
sams.

“Vienok išvadų nereikia taip greitai daryti. Valsty
bės sekretoriaus asistentas p. Berle sakydamas tą savo 
kalbą, matyt, turėjo omenyje išaiškinti, kad Amerika 
nesiekia apjuosti Sovietų Rusiją buferinėmis valstybė
mis. Vis dėlto p. Berle bolševikų nenuramino. Jų orga
nai puola jį iš visų pusių. 'Labiausiai gi už tai, kad jis 
siūlo alijantų įsilaužimą Europon per Balkanus, čia 
nesunku suprasti, dėlko bolševikai nenori antro fronto 
iš Balkanų pusės. Mat, milltarė alijantų jėga gali būti 
kliūtimi bolševikams padaryti savotišką tvarką ne tik 
Balkanuose, bet ir visoje rytinėje ir centralinėje Eu
ropoje

Jie veikia daug ir daug 
padaro.

Bet daug ir reikia.
Reikia žinoti, kad naciai 

žydus persekioja ir kankina 
labiau negu kitas tautas. 
Nuo pat savo kruvino reži
mo pradžios Hitleris pradė
jo sistematingą kampaniją 
prieš žydus.

•
žydų padėtį Europoj ge

rai vaizduoja, kad ir šis na
cių pasielgimas.

Olandijoj šiomis dienomis 
pašalinti iš visų ligoninių 
žydai ligoniai.

Nedaryta išimčių nei ne
regiams, nei proto ligoms 
sergantiems.

Tokiu būdu daug nelaimin
gųjų išmirė.

Kur buvo išvežti likusieji 
žydai ligoniai, nieks apie tai 
nieko nežino.

Savo laiku buvo spaudoj 
pranešta, kad senelius ir li
guistus žmones suvaro ir už
daro į tokias vietas, iš ku
rių jie daugiau nebeišeina.

Dėl to galima sau vaizduo
tis, kas atsitinka ir su Olan
dijos sunegalėjusiais žydais.

' '; 'hp «s. bui 90 J94^

HEROJAUS MOTINA

“Draugas” Aciuo photo

Mrs. Frank Foss, motina vieno didžiausio Amerikos oro 
herojaus, Capt. Joseph J. Foss, skaito telegramą, gauta 
nuo savo sūnaus. Ji gyvena farmoje, netoli Sioux Falls, 
S. D.

»»

Senatas priėmė bilių, kuriuo leidžia moterims gydy
tojoms stoti į armijos ir laivyno medicinos korpusus. 
Tai bus dar viena darbo sritis, į kurią moterys šiuo 
karo metu įeis. Moterų vaidmuo didžiose karo pastan
gose kas kart didėja.

Ohio ateito senatas priėmė bilių, kuriuo siekiama dar Milvvaukee, Wis., arkidiecezijos laikraštis “Catholic 
griežčiau drausti platinti nepadorią literatūrą ir rodyti Herald Citizen” praėjusios savaitės laidoj įdėjo žinių 
šlykščias, demoralizuojančias filmas. Ir kiti ateitai šį apie tai, kad naciai išvežė iš Lietuvos į Vokietiją 100,000 
Eį v^zdj turėtiį ua&ekti. ' ____ ____ žmonių sunkiems darbams dįrbtį — baisiai baudžiavai.

(Iš “Draugo”, 1918 m., 
balandžio 20 d.)

Vienas amerikietis prįeš 
du vokiečius... Prieš pora 
dienų 400 vokiečių kareivių 
smarkiai užatakavo ameri
kiečių poziciją prie Meuse 
upės kranto. Nors toj pozici
joj tebuvo tik du šimtai a- 
merikiečių, vienok jie vo
kiečius įveikė, daug jų į ne
laisvę paimdami, užmušda
mi ir sužeisdami.

Lietuvių Tarybos Rusijoj 
pirmas posėdis... Lietuvių 
Vyriausios Tarybos Rusijoj 

‘suvažiavimo, buvusio 1917 
m. gruodžio 1 — 4 dd., pir
mame posėdy dalyvavo: Jo
nas Jablonskis, Pranas Ma
šiotas, kun. J. Jarenskis, 
kun. Emilijonas Paukštė, 
kun. P. Pankauskas, Vyt. 
Petrulis, Rapolas Skipitis, 
Stasys Šilingas.

•
Estai nori laisvės... Esti

jos laikinoji taryba savo su
sirinkime Taline priėmė re
zoliuciją, kuria nori atsiskir 
ti nuo Vokietijos ir būti ne
priklausoma valstybe.

•
;Nuskaii(B'.uo 10 vokiečių 

laivų... Anglai šiomis dieno
mis nuskandino dešimts Vo
kietijos laivų. Tai įvyko prie 
Kattegat, tarp Švedijos ir 
Danijos.

Turkai paėmė Ikiiurną....
Konstantinopolyje oficialiai 
paskelbta, kad turkai paėmė 
miestu Batuma.

Po svietą pasidairius
Čikagos sandariečių ga- 

zietos redaktorius, pasiskai
tęs mano kampelyje ant dėl 
no naujieną, kaip Town of 
Lake žmonės vasario 16 d. 
savo bažnyčioje pirmą syk 
pamatė Šliupo “mokslo” vai
sių, negali išfigeriuoti klau
simo, kurie dabar žmones 
geresni: ar tie, ką atsirado 
iš Adomo ir Ievos nuodėmės, 
ar tie, ką evoliucijos keliu 
išsivystė iš nekaltos žuve
lės (niekas iš lietuvių lais
vamanių nemislija, kad jis 
paeitų iš pere, blugild, ar 
kitos kokios žuvelės: per- 
mažas unoras jiems dėtis iš 
sivysčiusi iš tokio mažo dai- 
kto).

Šis klausimas, tavorščiai, 
išfigeriuoti yra lengviau nei 
baranka suvalgyti. Žmonės, 
sakosi paeiną iš Adomo ir 
Ievos nuodėmės, visur ir vi
suomet pasirodo, kaip dera 
tikriems, kultūringiems žmo 
nėms, ko negalima pasakyti

apie tuos, ką sakosi išsivys
tę iš monkės, arba žuvelės, 
kaip draugas Vaidyla fige- 
riuoja. Iš to kiekvienas gali 
matyti ne tik skirtumą, 
taip pat spręsti ir jų geru
mą.

Vienas mano tavorščių 
aną dien uždavė tokią mįslę:

Šaltą, lietingą dieną ėjau 
per lauką. Radau ją tokią su 
purvintą, paniekintą... Paįf. 
liau nuo žemės ir parnešiau 
namo... Nuvalęs draskiau 
jos drabužius, o ji nesiprie
šino... Paskui už ją įšildžiau 
ir įkaitinau, o ji tylėjo... Pa
galios karštai prispaudžiau 
prie savo lūpų ir... ji amži
nai pražuvo...

— Kas tai buvo per daik
tas ? A

Ilgai mislijau, ant galo 
mano delnas padarė givap.

— Pasakyk, sakau tavorš- 
čiui, kas tai buvo per daik-
Us? <>4

— Ogi buivė! — atsakė 
jis.

v

(į)
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MES PERDIRBAME JOSŲ SENi 
SETĄ KAIP NAUJA UŽ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHICAGOJE!
“M MCSŲ DIRBTUVES TIESIAI JUMS”

VISAM DARBAS
IR MATKRIOLAS 

PILNAI . 
GVARANTUOJAMAS

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

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS 
įjj 4110 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516
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Kai kurie man užmes, 
sakydami: “Netiesa! Mes 
turim politines kalbas ir 
agitatyviuB susirinkmua”. 
Tiems aš atsakysiu, kad tai 
yra kalbos asmeniniais su
metimais ir vien tiktai poli
tikos artyje. Gyvenmas tau
tos apma įvairias sritis. Be 
politinio, yra socialia, dvasi
nis, kultūrinis, o ypač eko
nominis gyvenimas kuris 
mus visus liečia. Bet, kaip

U. S. Iždo Departamentas sakiau, be Lietuvos Preky-
paskelbė reikalą sukelti 13 KAS BUVO PRAEITYJE bos Buto įr Taupymo Ben- 
bilionų dolerių bėgyje balan Praeityje, Daktarų Drau- drovių Sąjugos nėra kitų 
džio mėnesio. Kad sukelti teikdav0 naudingus pra organizacijų, kurios nusvęs- 
šią sumą pinigų per visą nešiYnUB iS sveikatos srities.:*^ lietuvių kalboj bėgančius 
Ameriką, Chicago miesto gy Lietu universiteto Studentų reikalus.
ventojai turi išpirkti bonų Klūbas davė keletą naudin- Lietuvių Prekybos Butas
už tns šimtus septymasde-, gų visuomenei paskaitų. didžiuojasi tuom, kad gali 
šimt milionų dolerių. Tas A- atgimenu laiku& prieš teikti

Lithuanian Chamber of Commerce of 
Illinois (Lietuvių Prekybos Butas)

(VADŲ ŠIOS ORGANIZACIJOS, SEKANČIA KAL
BA PASAKĖ REGISTRUOTAS VALSTIJOS AUDI
TORIUS J. P. VARKALA IŠ RADfO STOTIES 

VVHFC, 1420 KC. KETVIRTADIENI, BALANDŽIO 15 
D., 7:46 V. V.).

KA ATSEKE PREKYBOS teikti visuomenei patarimus 
BUTAS RADIO tais klausimais, kuriuos mes

visi pergyvename kasdien.

mis, kurias trijų metų ka
dras apsunkino kur žmonės 
badauja.

Žiema pasibaigė. Sniegas 
nutirpo ir žolė pradėjo ža
liuot. Kad prašalinti neda- 
teklių daržovių, visi mies
tuos gyventojai subruzdo 
daržovėms ruošti taip vadi
namus “Victory Gardens”. 
Lietuvių Prekybos Butas ra 
gina visus lietuvius panau
dot savo žinojimą ir užves
ti greta savo namo'“Victo
ry Gardens”.

PASKUTINE KALBA 
ŠIAM SEZONE

Kadangi lietuviai ei3 dar

žus ruošti, daržoves sodinti 
ir neturės laiko radio kalbų 
klausyti, todėl pastaram su
sirinkime Lietuvių Prekybos 
Buto direktoriai nutarė šiuo 
baigti radio kalbas. Taupy
mo Bendrovės savo lėšo
mis darys pranešimus iki 1 
d. gegužės.

Vardo Lithuanian Cham
ber of Commerce of Illinois 
tariu nuoširdų ačiū visiems 
klausytojams ir visiems na
riams, kurie rėmė, savo duo 
klėmis šią organizaciją. Dė
koja “Draugui”, “Neujie- 
noms” ir Sandarai” už pa
kartojimą pranešimų savo 
puslapiuose.

LPB NAUJA VALDYBA

Į prezidentus šios organi
zacijos išrinktas Antanas J. 
Valonis. 1-mu vice-preziden- 
tu ir sekretoriumi išrinktas 
dr. K. Drangelis. 2-ru vice
prezidentu — William Ka- 

j reiva ir 3-čiu vice-preziden- 
tu R. Pietkiewicz. Iždininku 
J. P. Varkala.

Vardu Lietuvių Prekybos

reiškia, kad kiekvienas na
rys šeimos jaunas ar sienas, 
Chicagoje turi nupirkti ten 
drai skaitant nors už vieną 
šimtą dolerių karo bonų.

Pąr laikraščius ir »radio 
girdėsite raginimus pirkti 
karo bonus. Jūsų namus 
taip pat aplankys skirti 
žmonės ragindami -pukti ka-

lietuvių vsuomenei 
35 metus, kada kas savaitę, naudingus pranešimus, 
per ištisus metus, buvo ren
giamos paskaitos visuome- KARO LAIMĖJIMO 
nęs naudai. DARŽAI

Kur dingo tos lietuvių Mes dabar pergyvename 
grupės, kurios rūpinosi lie- karą. Visiems rūpi jis lai
tu vių visuomenės pažana? mėti. Nors Amerika turtin- 
Ar gi teisybė, kad lietuvių

ro bonus.t
Lietuvių Prekybos Butas, 

ragina visus atsiliepti į mū
sų valdžios šaukimą ir pirk
ti bonų bent už vieną šimtą 
dolerių kiekvienam nariui, 
įskaitant ir mažamečius vai
kus, kad išpildyti kvotą.

Be ginklų amoni cijos, lai
vų ir orlaivių mes negalima 
laimėti karo. Kad tinkamai 
apginkluoti mūsų kariuome
nę, kurioje yra jūsų sūnūs, 
broliai, draugai ar pažįsta
mi, reikalingi pinigai.

Jeigu mūsų valdžia mums į 

sako, kad reikalingi p.ingai 
.apginklavimo karuominės, 
tai mes turime tuos pinigus 
sukelti, kad karą laimėti.
PREKYBOS BUTO VEIK
LA PER i METUS

Šis yra .h-tas pranešimas i 
Lietuvos Prekybos Butu 
šiame sezone, kurias prasi
dėjo rugsėjo 3 dieną, praei
tų metų.

Užpraitą žiemą vardu šios 
organizacijos buvo padary
ta 21 pranešimas įvairiais 
ekonaminiais reikalais, ku
rie lietė kasdienin* gyveni
nį gyvenimą Lietuvos išeivi
jos.

Aš pasitikiu, kad klausyto 
jai J F. Budrik,; valandos 
turėjo liaunos iš šių prane
šimų.

Iš pasikalbėjime su tai3, 
kuriems turėjaus pildyt In
come Tax blankas patyriau, 
kad lietuviškai kalbanti 
Chicago visuomenė daug pa j 
sinaudojo iš mano prane
šimų tuo tikalu. Aš ma- i 

, nau, kad iš kalbų mūsų na- i 
narių: dr. Biežio, dr. K.! 
Drangelio, teisėjo T. Zūrio, 
J. M. Mozerio, Al Kumskio 
ir kitų daug buvo galima 
pasimoknti.
z Su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad tik dvi orga; 
nizacijos, tai yra Lietuvių 
Prekybos Butas ir Taupymo 
Bendrovės paėmė ant savęs 
pereigą teikti naudingus pra 
nešimus per radio altruis
tiniai vadovaudamngios. 
Štai, Prekybos Butas, kuris 
nieko nesiūlo pirkt, parduot, 
vien duoklėmis narių apmo
ka išlaidas radio stoties, kad

visuomenė taip toli nužengė, 
jog nenori daugiau nieko ži
noti.

ga. ūkio produktais ir dar
žovėmis, bet su mūsų pertek 
liu mėsos, vaisių ir daržovių 
reikia dalintis su tomis šali-

c?

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena lr 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.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment cali — 

REPUBLIC 6051

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
s,

BEGEMAN'S,
(184 ARCHER AVE. 3143 W. 68RD ST.

Vieniems Metams 

Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Neniimesklt senų, siiKcdii'-li.i Biidrlninkų.
(IhurIuii Jų ncdirltamn. Juos Kalima pataisyti, kad duotų Jums 
ntetų patarnavime. Jūsų BIk B»-n, LJttle Ben ir kiti budvlnikai Kali
me pataisyti.

Pachankis - Troosl Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Jų negalima, atstatyti, nes 
datiK

Apkainavimaa Veltui be Obligacijos

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

4008-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4.832-84 EOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAPayette 0*27
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vai. Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

U stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

Pasitikėjimo 

Mumis 
Rekordas—

Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

fii Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios šeimos

Rankose 1

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

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

KREIPKITfiS PRIE
1 JOHN W. PACHANKIS

— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
•Žį 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South’Troy Street 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JC8Ų PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonaa CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam * stoviui prieinamas.

Buto raginu remti lietuvius 
biznierius ir profesionalus 
sa kasdieniniais reikalais, 
kad jų duoklėmis ši organi
zacija galėtų ateityje teikti 
naudingus prapašimus.

Taupykite savo pinigus, 
pirkite karo bonus lietuviš
kose taupymo bendrovėse ir 
imkite morgačius iš lietuviš
kų taupymo bendrovių.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS !

Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!
MIXE>

MALIAVA
Už galioną 98c

KEM-TONE
Už galioną ___  $2.98
Grindų Lygintojai

(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50
WALL PAPER

(Room Lots)
Parsiduoda už • •• • LC-. 

ir aukščiau OOC

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL 

Už galioną . $1.98
FLAXO AP

2 svarų 7(1
blėka ................... O r C

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną . ........98c

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

IRrpaketas ..................

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

h*

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISU.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

J .DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVE. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
- Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse.

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3819 LITUANICA AVE. Phones YARDS 1138-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PUI.LMAN 1270
2814 VVEST 23rd PLACE Phone CANAL 2510

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PUI.LMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 SO. CAIJFORN1A AVE. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. ISth STREET

Telephone YARDS 1410
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

LIETUVIS CHICAGIETIS TAISO 
BOMBANEŠIUS

Eduardas Jancauskas

Edvvardas Jancauskas gi
mė 1919 metais, lapkričio 5 
dieną, Chicagoje, III. Baigė 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa 
rapijos pradžios mokyklą ir 
Harrison high school. Bai
gęs braižybos mck3lus (draf

ting). Pasižymėjo football 
baseball ir swimming spor
te. Priklausė pre Šv. Vardo 
draugijos. Buvo wood ma
chine operater.

Edvvardas Jancauskas į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, birželio 15 die
ną. Jis yra mechanikas ir 
taiso bombanešius, kurie 
skrajoja per visą pasaulį. 
Dabartinis jo adresas: 14th 
Ferrying Group, 47th Ferry 
ing SQD. A. T. C. APO 622 
c-o Postmaster Miami, Flo
rida.

Jo tėvai, Mrs. Frances 
Jancauskas Sluburis ir Mr. 
Frank Sluburis gyvena Chi
cagoje.

PADĖKOS MALDA UŽ GERAS ŽINIAS

s "Draugas” Aeme photo

Buvo pranešta, jog Lt. Tom Harmon skrendant dingęs pietų Amerikoje. Vėlia,u buvo 
gauta žinia, jog Lt. Tom Harmon, buvęs žymus sportininkas, yra gyvas. Jo šeima mel
džiasi St. Mary’s katedroje, Ann Arbor, Mich., padėkoja Dievui už geras žinias. Iš kai
rės j dešinę jo tėvai: Mr. ir Mrs. Louis Harmon, Mrs. Betram Jensen, H. J. Harmon, ir
Mrs. James Considine, lakūno seserys ir brolis.

Šia savaitę galite pasinaudoti mokslo 
įaskaitomis ir pamokomis

Šauniai pagerbtas redaktorius Ignas 
Sakalas ir jo žmona Sofija

DAUG SVEČIŲ. ĮDOMIOS KALBOS. ŽAVI MUZI- 
K ALINK PROGRAMA.

Mayoras Kelly paskel
bė Chicagos viešojo 
knygyno savaitę • 1

Chicagos viešas knygynas 
turi 59 skyrius. Viešas kny
gynas turi įvairiausių kny
gų. Knygynas taip renka 
knygas Amerikos ginkluo
toms jėgoms. Jau surinko 
daugiau kaip 750,000 knygų.

Chicagos mayoras Kelly 
pataria žmonėms plačiau su 
sipažinti su viešojo knygy
no veikla. Todėl mayoras 
Kelly nuo gegužės 16 dienos 
iki 21 dienos skelbia laiko
tarpį kaipo Chicagos viešo
jo knygyno savaitę.

TRUMPAI

Mokslo ir Pramonės Muzie
juje, prie 57 gatvės ir ežero, 
šią savaitę skaitomos pas
kaitos.

Šiandien, balandžio 20 die 
ną, bus parodoma kaip kei
čiasi Amerikos namų kamba 
riai. Paskaitos bus 11 vai. 
prieš pietus, 2 vai. ir 3 vai. 
po pietų. \

Rytoj, balandžio 21 dieną, 
bus skaitomos šios paskai
tos: Psichologija ir sveika
tą — 10 vai. rytą. Bus pa
moka iš industrinės chemi
jos, ši pamoka prasidės 
12:30 vai. prieš pietus, 3 
vai. po pietų bus paskaita: 
The story of steam.

Penktadienį, balandžio 23 
d., bus paskaitos ir pamo
kos, kurios įvyks 1:15 ir 
3:15 vai. po pietų. Bus kal
bama apie šviesą.

šeštadienį, balandžio 24 d., 
11 vai prieš pietus, 2 vai. ir 
3 vai. po pietų bus kalbama 
apie spaudą. Krutamas pa
veikslas: “The Book of 
Books bus porodomas

2:30 vai. ir 4 vai. po pietų; 
bus parodoma kaip plėtės 
Šv. Rašto spausdinimas. 2:- 
30 vai. po pietų bus paroda 
apie virimą ir kaip veikia 
liejykla.

Sekmadienį, balandžio 25 
d., 2 vai. ir 4 vai. po pietų 
bus rodomas judamasis pa
veikslas : The Book of 
Books. Taip pat 2 ir 4 vai. 
po pietų bus paskaita: Se- 
lecting ir storing your ve- 
getables. Taip pas paskaita: 
Comple miniature railroad.

Muziejus atdaras lankyti 
nuo 9:30 vai. iš ryto iki 5:30 
vai. po pietų. Įėj.’mas neap
mokamas.

Redaktoriui Ignui Sakalui, 
pereitą sekmadienį, Dari
jaus Girėno salėje, buvo su
ruoštos pagerbtuves, minint 
jo 25 metų žurnalistinio ir 
laikraštininko darbo sukak
tį. Ignas Sakalas į “Draugo” 
redakciją buvo pakviestas 
prieš dvidešimt penkerius 
metus. Savo darbu nusipelnė 
pagarbos ir meilės visuome
nės tarpe, todėl “Draugo” 
administracija ir Igno drau 
gai ir pažįstami matė reika
lą jo nuopelnus iškelti .viešu
mon ir apvainikuoti pagerbi 
mo bankietų.

MUZIKALINE 
PROGRAMA

Pagerbtuvių bankietas bu 
vo šaunus, tikrai žurnalisti
nis, nes buvo daug Igno 
draugų, korespondentų, žur-

Ignas Sakalas daug įvai
rių sveikinimų gavo laiškais. 
Sveikinimai atplaukė iš įvai
rių vietų ir kolonijų.

Kalbėtojai ir sveikintojai 
pabrėžė Igno nuopelnus Lie
tuvos Nepriklausomybės ko
vose ir Amerikos pastango
se laimėti karą.
GRAŽIAI PASIRODĖ 
ATEITININKAI

Reikia nepamiršti, kad 
Igno Sakalo pagerbtuvėse 
gražiai pasirodė tautiškais 
šokiais Ateitininkų draugo
vės šokikų grupė. Ateitinin

kai gražiai išpildė keletą 
tautinių šokių. Sakalas yra 
Ateitinįnkų draugovės na
rys, todėl ateitininkai jį tin
kamai ir pagerbė. Ateitinin
kų draugovės šokikų grupei 
akomponavo Miss. El. Dom- 
kus.

MRS S. SAKALIENĖS 
PAGERBTUVES

Ta pačia proga buvo pa
gerbta ir Sofija Sakalienė, 
“Moterų Dirvos” redaktorė, 
kuriai šiais metais suėjo 20 
metų kaip ji redaguoja šį 
laikraštį.. Pagerbtuves suruo 
šė Moterų Sąjunga ir Mrs. 
Sakalienės toastmeisteriu bu 
vo, J. Čepulienė. Sakalienė 
sulaukė daug įvairių sveiki
nimų. Vienu kartu buvo pa
gerbtas Ignas Sakalas ir jo 
žmona.

Per 60 diemi dar nebus 
priverstino darbo

William H. Spencer, Man 
Warpower komisijos pirmi
ninkas Chicagos apylinkėje, 
pereitos ąavaitės pabaigoje, 
pareiškė, jog Chicagoje per 
ateinančias 60 dienų dar 
nebus priverstino 48 valan
dų darbo savaitėje.. Nebus 
nė suvaržymų pakeisti vie
ną darbą kitu, žodžiu vieną 
darbą palikti ir ieškoti kito.

įspūdingas
sekmadienis

Verbų sekmadienį visose 
bažnyčiose žymiai buvo dau
giau žmonių, negu kitais 
sekmadieniais. Daug žmonių 
ėjo prie šv. Komunijos.

įspūdingos buvo verbų da
linimo apeigos.

Moteris drožė savo galva banditui
Į krūtinę ir jo atsikratė
Lawrence Hammond, daik- turįs namie. Ir jis sutiko 

u.»u6ų, | išdirbėjas, pereitą sek- negrą parsigabenti į namus,
na istų, pro esiona ų, įznie madįenj apįe p vaj naktį, 202 S. Laflin str. Visi trys

oJvnlrnhi avduTAlll kil- ’ • . ...

12 valandų buvo 
be sąmones

Chicagoje, Acacia viešbu
čio, 725 W. Grand ave., sek
retorė, pereitą sekmadienį, 
buvo vieno vyro sumušta iki 
be sąmonės. Sekretorė išbu 
vo be sąmonės 12 valandų. 
Ją sumušė 25 metų amžiaus 
vyras dėl to, kad viešbučio 
sekretorė atsisakė duoti mi
nimam vyrui kito vyro kam
bario raktą.

Mergaitę be sąmonės rado 
jos motina, kuri dirba vieš
butyje.

Kada mergaitė atgavo są
monę ligoninėje, ji atpažino 
vyrą, kuris ją sumušė.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik 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 pas,rin 
kimas visokią 
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

rių, advokatų, gydytojų, ku
nigų ir kitų profesijų žmo
nių.

Ne tik skaniai valgėm, 
bet teko klausytis įdomių 
kalbų ir žavėtis gražia mu- 
zikaline programa. Savo dai 
nomis ir gražiais balsais 
žavėjo susirinkusius Mrs.
Ona Pieža, Ant. Kamins
kas, K. Sabonis. Daininin
kams akomponavo Mrs. Sa
bonis ir muzikas Pocius.

ĮDOMIOS KALBOS
gažo reikalu. Miss .Linąuist

Igno Sakalo pagerbtuvėse irgi gyvav0 tu0 pa{iu adre. 
buvo įdomios ir įvairios.

I
KSU.

tonus L. Simutis, kuris bu- SUTIKO NEGRĄ
vo toastmeisteris; Lietuvos prie DURŲ
konsulas Chicagai P. Dauž- „ , „„ , , ,,,

... t tn. i. Kada Hammond ir Missvardis, kun. J. Dambraus-i,. , a , , , . ,
i t i » i 1 Linąuist buvo lauke prie ta
kas, M.I.C., kun. Jagminas, ,

T ,. verno durų pasirodė net-
1 T »em,nanj«, pareįkala¥o Neg. tuvėje ir Hammond neva ieš

rektonua. iurnahatas S. rag buyo >u Negras kodam“ PiniF» smarkiai au-

buvo taverne, 1145 Madison įėjo į Hammond automobilį 
str., ir baro patarnautojas, ir nuvažiavd 16th ir Halsted 
Earl Doolittle, papasakojo str. Miss. Linąuist rūbai au- 
savo vargus, kad jis negalįs tomobilyje buvo iškratyti ir 
atgauti savo rūbų bagažo negras paėmė jos barcelet 
iš šeimininkės, kur jis gyve- Negras liepė mergaitei nu-! 
no, nes baro patarnautojas sirengti. .
buvo šeimininkei skolingas
šiek tiek nuomos. Ir Doo
little paprašė Hammand’o 
kad jis su Miss Catherine 
LAnąuist, 23 metų amžiaus, 
kuri irgi dirbo taverne, nu
vyktų į 2746 Van Buren 
Strr., kur jis gyveno, jo ba-

PARVEŽE BANDITĄ 
Į NAMUS

Negras liepė važiuoti į 
Hammond namus. Jis parva
žiavo į namus. Atidarė du
ris ir įleido negrą ir Miss 
Linąuist. Hammond žmona, 
Alice, 29 metų, ir jo du vai
kai miegojo.

Hammond negrui pasakė: 
“Mano žmona laiko pinigus 
paslėpus, bet aš bandysiu 
surasti”.

Visi trys buvo virtuvėje, 
negras sėdėjo kantriai vir-

Pakilo 225 Amerikos 
vėliavos

Verbų sekmadienį, prie 67 
ir California ave., buvo iš
kelta 225 Amerikos vėliavos 
prie naujai atidarytų “per
galės daržų”.

Kas kart vis daugiau ati
daroma “pergalės daržų”, 
kad žmonės prisidėtų prie 
karo pergalės, pasigaminda
mi maisto namie.

X Iš pensylvaniečių lietu
vių, jei kas žino gimines Ju
liaus Navicko, kuris mirė 
1908 metais, Sykesville, Pa.., 
arba patys jo giminės, pra
šomi atsišaukti į “Draugo” 
redakciją, arba tiesiog į 
Miss Beatriče Redinger, 
Hawthorne, Pa. Labai svar
bus reikale nuosavybės.

X Povilas Jocis, Aušros 
Vartų parapijos choristas, 
tarnaująs kariuomenėj Ver
bų sekmadienį buvo parvy
kęs namo ir dalyvavo chore. 
Vakare turėjo išvykti atgal 
į stovyklą. Sakė, jo pulko 
kareivių ryšuliai jau užant
spauduoti siuntimui. Kur jie 
bus siunčiami — nei vienas 
nežino.

X P. ir A. Snarskių, so- 
čikagiečių vęikėjų, namuose 
balandžio 12 d. vakarą buvo 
linksma: netikėtai atsilankė 
gerokas būrelis svečių pa
sveikinti jų dukrelę gimta
dienio proga. Gražu, kuo
met žmonės įvertina savo 
veikėjus.

X “Fire Prince” — tokiu 
vardu operetę statys sceno
je Šv. Kazimiero Akademija 
gegužės 2, 3 ir 4 dienomis 
akademijos auditorijoj. Svar 
blausiose rolėse dalyvaus: 
Druktenytė, Užandenytė, Ar 
lauskaitė, Simonaitytė, Rin- 
kiūtė, Mačytė, Railaitė, Pau- 
liūtė ir Zubaitė.

X “Lietuvaitė” operetė 
vėl daugelio lūpose. Mat, vi
soje savo grožėje — su lie
tuviškais šokiais — bus pa
kartota gegužės 9 d., šv. Kry 
žiaus parapijos salėj, Labd. 
Sąjungos vakare. Bus pasku
tinė proga operetę pamatyti.

X Elena Varkaly tė, duk
tė Marąuette Park veikėjos, 
M. Varkalienės, 6315 S. Wol- 
cott Ave., išvokus į Miami, 
Fla., aostogų, ten gavo dar
bą Sears Roebuck and Co. 
Gerėjasi gamtos grožiu ir 
kviečia savo seseris atva
žiuoti. Jaunesnioji sesuo Lu- 
cija jau išvyko balandžio 16 
d. Varkalienė yra ne tik nuo
latinė mūs dienraščio skai
tytoja, bet kelis sykius yra 
dalyvavus naujų skaitytojų 
vajuje ir laimėjus dovanas.

Labai prakilnus bus tavo 
mokslas, jei bus paremtas 
savo paties išsižadėjimu ir 
nusižeminimu.

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD

Pieža, kun. Dailey, New 
World redaktorius, Kun. P. 
Cinikas, M.I.C., “Draugo” 
administratorius, Zaroms- 
kis, L. Vyčių vardu, K. Ba
ras ir kiti.

apžiūrėjo Hammond pinigi
nę ir rado tik $6.00.

Hammond pažiūrėjo į neg-

beldė. Tuo laiku žemyn atėjo 
Mrs. Hammond.

“Kas čia per dalykas”, — 
paklausė moteris, kai pama-

ro peilį ir pasakė, jog dau- tė savo vyrą, Miss. Linąuist 
giau pinigų čia neturįs, bet ir negrą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’1

Hammond atsakė: Cia yra 
Miss Linąuist, mano draugo 
draugė, o šis vyras nori pi
nigų”. *

Negras atsistojo ir Mrs. 
Hammond taikė jam į veidą 
bet negras buvo už ją aukš
tesnis. Tada moteris sudavė 
negrui į krūtinę savo galva. 
Tuojau Hammond atėjo žmo 
nai į pagalbą. Negras pačiu
po peilį nuo stalo ir įpiovė 
Hammond veidą ir išbėgo iš 
namų. Mrs. Hammond vijos 
negrą pro duris.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

4%
1751 W. 47th Street

DABARTINI
DIVIDENTŲ

RATA

z


