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IŠŽUDĖ
"Japonija negalės išgązdinti mus” 
-sako Roosevelt

ffirj f i ėh y-. *■•*.• r
Amerika laikys Japonus atsakomingus 

< gž nužudymus

ANGRJ-LA!ŠTAI KAS YRA

Prezidentų susitikimas buvo istorinis
MONTERREY, Me x i c o, vyko Warm ^Springs, Ga. 

bal. 21.—Prezidentas Roose- Balandžio 16 d., jis pi 
veltas pasikalbėjime su Mek leido besisvečiuodamas 
sikos prezidentu Camacho Infantile Paralysis ligonis 
yra pr&matęs visam pašau- Warm Springs, Ga. 
liui pokarinę tvarką panašią Balandžio 17 d., Prezidi 
susigyvenimu kuri dabar tas Roosevęltas ' apžiūri 
gyvuoja tarp visų Pietų ir WAAC stovyklas prie P< 
šiaurinės Amerikos valsty- Oglethorpe, Ga
bių. Balandžio j 18 d., Roo

Prezidento Roosevelto pa- veltas nuvyko j bažnyčią i 
sikalbėjimas su Meksikos kiu su 3,400 kareivių Cai 
Prežidentu Camacho buvo J. Robinson, Little Ra 
tikrai istoriškas, nes tai bu- Ark.
vo pirmas sykis į 34 metus, t # -——----------
kad Amerikos prezidentas Britai 11261116 
turėjo kokį noita pasikalbę- r r* i >n t ■ »jimą su mūsų kaimynų vai- EltfldaVlIle, lllIliSIJOjC 

stybėa prezidentu. ALIJANTŲ VYRIAUS
Svarbus pasikalbėjimas BES STOVYKLA Š. Afril 

Roosevelto pasikalbėjimas ie’ ^ak ^1. Britų ~8-oji 1 
su Camacho buvo. ir svarbus riuomenė pasivarė apie 
tame, kad buvo nutarta kaip . mYlias lki Djebel Gar 
Meksika ir Amerika elgsis apylinkės per žiaurias 1
pokariniame taikos sudary- vas» taiP Praneša britų i 
me riausybė. Sakoma, kad j

Pirmiausia abu preziden-'P**“*8 Enfidaville mi 
tai nutarė, kad nepriims jo- ***•
kių “taikos pasiūlymų” iš " “
nacių, kuriuos galėtų pasiū- Pakaita UŽ

Antra buvo nusitarta kaip karininko nužudymą 
žiūrėti į tarp valstybinę pa- Anglijoje Jungtinių Ana 
sa/ilio padėtį. kos Valstybių kareivis, n

Ir trečia, galutinai buvo ras, buvo pakartas už Ai 
nusitarta, kad be tų sąlygų rikos leitenanto nužudyi 
nebus padarytos sutartys po Sprendimą išnešė Jungti: 
galutinos taikos pasaulyje. Amerikos Valstybių karo
Aplankė Stovyklas amas, sausio 6 dieną. Ba

. mė įvykdyta kovo 12 die
Prezidentas Roose vėl tas . ,

kai jis išvyko aplankyti ko- Lietuvoje
ro stovyklas pietinėse Jung- (LKFSB) _ H keieįo i
tinių Valstybių dalyse. gavome kad j

Balandžio 13 d., 1943, Pre tuvoje ruaaį gana dainai
zidentas Rooseveltas iSvyko leidžia araSiuUninku8 p
traukiniu. • , . , . . __... e, a x . taruoju laiku, kaip mu Balandžio 14 d», jis atvyko x _ j
a « _a « i « « < . praneša iš Londono, scj Port Royal, S. C., kur jam f . . , v.-_i* . * ’ J. tai surinko žymų - būrįteko aplankyti rmrynų ba- J. 1<U1 ™
ze. prie Perriš Ielsnd. tu™»’ "5

Balandžio 15 d„ Proziden- vežt’ lS Uetuvoe.Parin
ta. Rooeeveltae aplankė 7™ »p™k““’”į * “ 
Maxwell Field, Army Air ™ilut8i8 ”>de-dH»ml ' 
Base, prie Montgomery, Al. Li<“t“v08 Pydant Jle”8 
ir Vėliau t. pačią diena at- Ukti "““‘y4"8 uM»vlnl

WASHINGTON, bal. 21.— 
Prezidentas Rooseveltas šią- 
lUn reiškė didžiausį paai- 
mmrėjimą, gautomis tikro- 
ųfe Žiniomis per Tokyo ra
lio, kad tie lakūnai kurie 
nmHeldo skrisdami bombar- 

fc dįioti Tokyo. praeitais, me
teis, balandžio. 19 d., buvo 
nužudyti. 4
..Sakoma, kad 8 Amerikos 
Istffittafftuvo priversti nusi
leisti tuojau po bombardavi
me Tokyo miesto.. Tie visi 
buvo paimti į nelaisvę ir da
bar gaunama žinia, kad visi 

>5te. lakūnai. buvo. nuteisti 
mirti, bet kaikuriems buvo 
palengvintas sprendimas. 
Nebuvo pranešta, vėliau kn- 
riems buvo atleista mirties 
baoamė ir kuriems, mirties 
sprendimas buvo įvykintas..

80 lakūnų buvo išvykę nu 
^Žgveolittie nuo lėktuvne

šio “Hornet” su 16 bombo
nešių, bet kadangi kelionėj 
Tokyo buvp tokia liga, jau 
buvo pramatyta, kad nebus 
gal*ma sugrįžti Ir vist lakū
nai skrido Žinodami kad tu
rės pasileisti kur nors Kini
joje jei pasitaikys laimė. 
Barbariškas Elgesys8 

Jei Japonai tikrai įvykdė 
tokį; harharišką mirties 
sprendimą, nelaisviams la
kūnams, tai tikrai yra ne
paprastas įvykis pasaulio 
karų istorijoje.

Prezidentas sakė, kad 
Jungtinių Valstybių valdžia 
trauks atsakomybėn kiek
vieną Japonijos karo ofice- 
rį, kuris prisidėjo prie tokio 
mirties nusprendimo. Ateis 
laikai kai Amerikos karo 
departamentas kada nors 
galės apsidirbti su tokiais 
barbarais.

''Draugas" Acme photo

Dabar galima pasakyti kas tai yra Shangri-la. Tai yra Hornet, kuris buvo paslap
tinga bazė, kurią prezidentas Roosevelt pavadino “Shangri-la”, iš kurios maj. gen. Jim- 
my Doolittle’s 16 bombonešių pakilo bombarduoti Tokyo, balandžio 18 dieną, 1942 me
tais. Dideli lėktuvai tiek mažai turėjo vietos ant lėktuvnešio, jog vienas sparnas turėjo 

' r ■ \liesti vandenį, kai lėktuvai kilo bombarduoti*Tokyo.

Prez. Cadacho a 
pas mus į svečius

lybes kad pratęsus pradė
tus pasikalbėjimus.

Prezidentas Roosevel tas 
sakė, kad šis pasikalbėjimas 
su Prezidentu Camacho bu
vo pramatytas jau prieš ka
rą, bet labai svarbūs valsty
biniai reikalai visad aidė
davo susitikimą.

Sakoma, kad prezidentai 
turėjo pasikalbėjimus apie 
kolonizavimą Pietinių Ame
rikos Valstybių su Meksikos 
gyventojais, kad pagelbėjus 
maisto ir agrikultūros padė
tį. Buvo kalbama taipgi apie 
vartojimą Meksikos piliečių 
Pietinėse Vakarinėse Jung
tinėse Valstybėse, kur yra 
didelis trūkumas pageltos 
ūkio darbams.

X PREZIDENTO SPECIA
LUS TRAUKINYS, bal. 21. 
—Tuojau po iškilmingo ban- 
kieto Monterrey mieste, abu 
prezidentai, Rooseveltas ir 
Camacho, išvyko specialiu 
traukiniu į Jungtines Vals-

ti prieš laiką, nei vienas 
bombonešis nenusileido pra
matytoje vietoje, Kinijoje.

Iš 80 lakūnų, kurie skrido 
bombarduoti Japoniją, 64 
jau yra sugrįžę -į savo vie
tas; 5 lakūnai nusileido Ru
sijoje; 8 buvo nusileidę Ja
ponijoje ir dabar yra gauta 
žinia,, kad Japonai visus tuos 
nusmerkė mirti ir nuospren
dis jau huvo įvykdytas; ne
žinia kur du dingo; vienas 
žuvo orlaivių puolime.

Šis' istorinis skridimas 
bombarduoti Tokyo įvyko 
balandžio 19 d., 1942, bet 
kadangi buvo vilties išgel
bėti tuos lakūnus kurie nu
sileido įvairiose vietose tai 
nebuvo galima skelbti visas 
detales skridimo.

iki liepos 21 dienoB Nepriimti "taikos
Kainų Administracija, <rf

praneša, jog bus išsiųstos DdlldyiTIdl 
aplikacijos formos pavie
niams asmenims ar šeimoms LONDONAS, bal. 21. 
tarp gegužės 20 ir birželio 5 Edenas Si8ndien pranežė, 
dienos. Šeimos galva turi už j°8 Per I»Pa»iją jau b-ivo 
pildyti formas tarp birželio "101omi "taik®8 bandymai." 
1 ir 10 dienos. Edenas, užsienio ministeris

<_______________ Anglijoje, šiandien pranešė

Svarsto numušti ham J mons susirinkime. Jis sako. 

nunirtu varia kad sąjungininkai kovos iki•"„J* „ . kol nebus galutinos taikos ir
Washington. D. C--- Kai- tuojau atmeti Ispanijos tri

nų administracijos----ofisas komua ,
svarsto numukti punktų ver j.psmjo. Vienio mi„iateria 
te dėl Lunchon ham ir kitos Count F jordana
rūiies ham, galimas dalykas, ištaręs, kad Ispanija 

taikos

Dabar galima pasakyti, 
kad 16 Amerikos bombone
šių, su 80 lakūnų ir maj. 

J^en. Doolittle jųjų priešaky
je, “bombardavo Japonija 
nuo orlaivių neštuvų, “Hor
net” 800 mylių nuo pačio? 
Japonijos. Tą kelionę su 
bombonešiais lakūnai pada
rė į 10 valandų ankščiai' 
negu buvo nustatyta, ne? 
buvo norėta padaryti sur 
pryzą priešui.

Žinodami Išvyko

Kadangi kelionė į Japoni
ją ir atgal į neštuvą “Hor
net” buvo jperilga ir nebuvo 
galima kur nors saugiai nur 
sileisti, tai^gen. Doolittle s’ 
savo 80 lakūnų išvyko nu 
neštu vo “Hornet” be viltie 
sugrįžti. Jie turėjo nusileis 
ti kur nors alijantų kraštuo

Pereitą antradienį Michi- 
gan ežero pakrantėje, 12 
mailių į pietus nuo St. Jo- 
seph, Mich., rastas jauno 
vyro lavonas. Atpažinta, jog 
lavonas yra Theodore Rapa-norėtų pagelbėti 

pravedime.” Bombardavo nacius 
per 9 dienas iš eilės

LONDONAS, bal. 21. —
Britų Oro Komanda šiandie 
vėl bombardavo Vokietiją 
kad atidavus Hitleriui joje 
“gimtinę dovaną.” Tai jau 
bus devinta diena iš eilės

Bombardavo Kiška 
sykiu

WASHINGTON, bal. 21.— 
Tungtinių Valstybių Laivy
no orlaiviai bombardavo 
Tiška salą 15 sykių praeitą 
-lirmadienį. Sakoma, kad bu

KARO FRONTUOSE
AFRIKA-

TUNISIJOJE, Britų 8-oji kariuomenė pasistūmė 3 
mylias į Rommelio sritį ir užėmė Enfidaville; o tuo tarpu 
oro jėgos sunaikino nemažiau kaip 12 ašie9 orlaivių. 
EUROPOJE—

Sovietai bombardavo 
SuomijaTie 16 Amerikos bomto

nėšių pakilo nuo neštum 
“Hornet” ir jie išvyko tom 
barduoti Tokyo ir tada nv 
sileisti Kinijoje ar kur nor 
kitur.

Istorinė Kelionė

Kadangi perilga kelionė 
juos visus privertė nusileis

to sunkiausia bombardavi
mas šių salų, nes praeitą 
bal. 15 d., Kiška buvo tik 13 
^ykių bombarduota.

Nuo tos dienos kai buvo 
vitarta bombarduoti Kiška 
"ai laivyno departamentas 
Pravedė net 137 oro atakas 
ant tos vietos.

HELSINGFORS, bal. 21. 
—20 Sovietų lakūnų ataka
vo suomių stipriausi uostą 
Kotką pilnoje mėnulio švie
soje. To uosto artilerija tik
rai gerokai apšaudė ir sako- 
ma> kad bombonešiai palei
do savo bombai už miesto ir 
buvo mažai nuostolių.

ORO ATAKOS, Britai bombardavo Stettin, Rostock, 
Berlyną ir Pabaltijos uostus. Naciai atakavo Londoną.

RUSIJA, Sovietų kariuomenė vistiek išsilaiko prieš 
vokiečių smarkesnius puolimus Kuhan apylinkėje. 
PACIFIKAS—

NAUJOJE GVINĖJOJE, Alijantų bombonešiai pas
kandino japonų prekinį laivą prie Wewak saloe. Bombos 
sukėlė didelius gaisrus japonų laikomose Wew«k, Boram 
ir Kaimana salose, kur yra aerodromai.

kai britai bombardavo Vo
kietiją. f

Britai puolė Vokietiją tri- 
jomis bangomis. Viena ban
ga bombardavo Berlyną, an
tra Stettin, ir trečia puolė 
Rostock.

Bombardavimuose dalyva
vo apie 100 bombonešių.

išduoti neleidžia nei protas, 
nei širdis, o už slėpimą na
ciai sušaudo netik tuos, pas 
kuriuos slepiasi, bet ir ištisi 
kaimai nuo nacių nekaltai 
nukenčia. Ir taip lietuviai 
kenčia istorijoje negirdėtą 
prievartą, bei išnaudojimą, 
— baigia savo pranešimą
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15 DETROIT LIETUVIU VEIKIMO
my fronto linksmo Šv. Velykų!

nė, rodykime, kad mes padeda- Day 
die me pavergtiems broliams 
žis, -tekti laisvos ir nepriklau- 
>lie- somos Lietuvos. Pasisteng- 
irta tumėm tą dieną kuo dtfflT 
acl giausiai įsigyti Karo Bonų. 
irai Parodykime kitoms tautoms 
oitc kad ir mes prisidedame prie 
sto Amerikos laimėjimo.

Apie tolesnį veikimą bus 
šiai paskelbtą per radio; taip pat 
jds kokią dieną ir kur turėsime 

šiia<- susirinkimu, : Kviečiami k.r.o 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti vi- 
i ir si Detroito ir apylinkės lie- 
jog tuviai: Kaip eisime visi iš- 

i ir vienetai ir darbai atneš ge- 
ngi resnių vaisių mums patiems 
:ait- ir musų tėvynei Lietuvai.
’asi- Rast. J. H. Medin’enė

Sveikiname visus “ Drau
go” skaitytojus, platintojus 
profesionalus, rėmėjus. Links 
maus Aleliuja, Aleliuja!

Korespondentai

DlUtlJb lAPAriOAViMAB M 
VUCZIMfcJLO SrAKO MVZU 

uarr Tr-'vuMBaHą

PASINACIMJKlT F UOGA OĄBAK
KOL DAR Nfcifcl'AKiMjOYl
rU»OS, C E AKINĖTAI. TROU 

BONAI. SAXAFbUNES, FLUTEb 
su “caees" — 135.00, *37.50.
*35.00 »r 5/6.00. Vist garantuoti 
eagvam grojimui

KONCBUTUI ObĮTAKA SBA 
NISKI MAN DOI .INAI. BANIUS 
SMUIKUS, TENOKz BANJcS 
*3.60. 63.60. 612.60 iki , 686.00.
STRIUNINIAI BASAI — *»e.Oį 
*125.00 ir 6160.00. BASO .U> 
BENGALAS — 612.00. SMtCE 
UA1 SMUIKOMS. STK1UNIN1 
AMS BA8AMS, VIOLAS IR UEE 
LOi— .81,50, 68 00. *6.00, *10.00 
Ir 816.0’O. į Striflno* dėl visų virt- 
minėtu mstrumenLų, BASS Ir 
ŠNARE DBUMS — 818.50, *23.50 
*35.00 ir 850.00. FEUAUS. H1 
BOTS, CYMBjO.Js, i r DRUM 
HEAIJS patalao.nl Jums pala u 
klant. MOUTH PIECE v.°iem» 
brasą lė'?> “reed” • instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpom*.

EKŠPĖRTrvA^ VICTOR M 
kitų » PHONOGRĄPH patalsf inas

Atstatymas visu dailų Clarlne 
tams, / TrlOboms, Saxaphones ir 
tolpsS Smuikoms Ir Gintarams

GOLDBTEIN’S Mitele SHbp
; *14 MaxweŲ , St., Chlcagjo

geg. 2 d., šv. Antano bažny
čioj per sumą 11 vai. Kleb. 
kun. I. F. Boreisiui į pagal
bą atvyks kun. J. Jusevičius, 
Šv. Antano par. klebonas iš 
Omaha, Nebr., kun, V. Ma
se vičius, šv. Petro par. kle
bonas iš Detnoit. Iškilmin-. - ...... .. .. _
gose šv. Mišiose privalo da
lyvauti kiekviena®, kuris at
jaučia darbuotojus.

Ignas Bakšys, atvykęs iš 
Lietuvos, pilnas energijos, 
buvo vienas organizatorių 
Šv. Jurgio parapijos, taipgi 
prisidėjo prie suorganizavi
mo šv. Antano dr-jos. ,

Jubiliatai iė?.ugino šeimą: 
Stasį, Sofiją, Delfiną ir Oną. 
Sofija vedusi su Z. Kukučiu, 
Dolfina su J. Gresr. Tė
vai, būdami karšti tėvynai
niai, rabino ir vaikus. Ypač 
Dolfina ir Ona, baigusios 
aukštesnes mokyklas lavino
si muzikos. Lietuvių paren
gimuose jos vaizdeliais, dai
nomis publiką žavėdavo. Ir 
patiems tėvams lietuviškoji 
daina jausmus atgaivindavo.

Tėvams pakibti, dukte
rys Ona, Doitiną ir žentas 
Juozas Cress visas iškilmes 
rengia. Po iškilmių bažny 
čioj, bus bankietas jubilia
tams pagerbti pas Hill’s. De 
lyvaus ‘ tik \rH~eBni gimi
nės?

Sveikiname Tgną ir Matil 
dą Bakšius jų auksinio ju
biliejaus proga, ir linkime 
tvirtos sveikatos ir Dievo 
palaimos. Koresp.

Ig. ir MafcJda BakšaJ&ai švenčia auksinį vedybų juto lieju.Corp. Relen M. Rauby 
IRaubieųė^Stankiūtė) 1-mo 
regimentp moterų grupėj, 
kurios tikslas darbuotis kaip 
Air Raid Warden ir mili ta
rinio lavinįmosi srityje, kad 
geriau patarnaut žmonijai. 
1-mą regimentą suorganiza
vo Augusta Phelps Munro. 
Prie jo tuoj prisidėjo ir mūs 
gabioji tautiete H. M. Rai
by. Dabar yra mokytoja lst 
Aid. Dirbdama virš 20 m. 
pašte, daug yra patarpinin
kavus ir lietuvių reiks^iose. 
Darbuojasi ne su sve
timtaučiais, bet priklauso, ir 
pagal išgalės, darbuojasi Lie 
tuvos Dukterų jdr-joj, Mote- 
rų,Sąjungos 54 kp. ir šv. 
Jurgio parapijoj. Taipgi se
ką lietuvių spaudą ir užsi
prenumeravo “Draugą”, ku
rį labai mėgsta skaityti.

Detroito lietuviams garbė 
yra turėti pirmą lietuvę — 
Corp. H. M. Rauby 1-mo re-1 
gimento darbuotoja. Koresp.

Patriotingieji Detroit lie
tuviai susiorganizavo daly
vauti “I Am an Americanvisus Detroito lietuvius. Pa

rado rengimo komisijon į- 
ėjo: garbės pirm. kun. I. F 
Boreišis, pirm. M. Šimonis 
iždininkas P. Medonis, sek r 
J. 'H. Medinienė. Nariai: A

Jei kenčiame kūno skausmus; 
jei sąnariai jauslūs; jei užeina 
skausmai oro permainose, pata
rtam jums bandyti ROSSE Tabs 
be mokesties 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 
neduos greito paliuosavimo . ntio 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žęma 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą j: .
ROSSE Products Co., Dept. X-6 
2708 W. Farwell Avė., Chicago, III.

. ... (Skelb-)

Detroito lietuvių masinis 
susirinkimas įvyko balan
džio m. II d. Šv. Antano pa
rapijos salėj. Elvo suvažia
vę draugijų atstovai aptarti 
dalyvavimą visų tautų pa
rade, kurią įvyks gegužė# 16

Išrinkta kčmisija ir atsto
vės E. Paurazienė Ir A, Ow- 
eną dalyvauti tarptautinia
me susirinkime. Jos atsto-

PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Šuo 2 iki 4 ir tiuG 6 iki 8 va}. vąk 

Nedėliomis pagal sutartį j. i
Office tol. YARds 4787 
Namų tol. PROsnact 1880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
,IR AKINIUS PRITAIKO

,. 744 West 3$th Street
Valandos* 11rl2: 2-4; ir A SO « <w» 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais 11 12

N A U J i
LIETU VISKI

REKORDAI
p° 75c v*enas *

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. Halsted St., Chicago.

DANTISTAS
1446 So. 4dth Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
j . ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-8 P. M

3147 S. Halsted St, Chicago
» Pirmadieniais, Trečiadieniąis

• - ’ ir šeštadieniais
Valandos 3 8 popiet

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA 
' 1 Kasdiefa* nuo 2:00 iki 8;00 vai 

Trečiad. ir Sekm. tik, susitartus

Ar Skauda Kojas ?
500 Oi Mariečių Polka

' Stanytės Polka. .... Itadic 
Orchestra

501 Mofciutė Manė Bare
Mylėjau tytergrelę. . . . Vikį
Bak e ris Ir Itadto Ochestra

502 1’ląųUię. Mano I,aiv.eltę
Jaunoji Mergelę ‘. . Vtkl
Bekeps ir Radio Orchestra 
Gegutės Polka 
Veetuvių Polka. .... .Radit

f v i , Orchestra
Noriu Miego
M an. Pacak 6 Karveliukas— 
Rajdėo < Orehjeetras ir Vik 
'. 1* ' Bekerlf
Radio Polka
Armonikos Polka. .. . Radit 

' Orchestra
Pragėriau Žirgelį
Eisim laukan......... .. ..  .Ant.
Vanagaitis ir J, Olšauskai 

ir Orchestra
Tykiai, Tykiai
Dsiedukas. .. .Vyrų Oktotae 
Rudens Pasaka
V eltui Prakysi....................A.

Sabaniauskas
Oi, Mergyte Tu Jaunoji
Vai Nekukuok...... Stepas

Grasini*
Ku-Ku Valcas 

TftvynCs Polka.. .Tarpiaut.
Orchestra

Tinkamas Jauntmėls
Agotėlės. . .šokių Orchestra
Bt'DItrK.y gaunanti >£* 

rekordai — AsncrikonJikJ, Kla
siški — Victor, Columbia, Becua.

Leck't N«w W«y B.nioii Reduc.r 
—«or Caras aaS CrHain ‘

25c

Rešzidencljh REPublic 5047
Nedėliomis Susitarus, f I

> -ADVOKATAI i
L*1

Kasdien vai.—16 iki 8 , . 
Trefi, Ir Penk|. 16 iki 6. *

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

^'.GYDYTOJAS IK OHIPUk., 
47^ So. Ashland Avė

’ ; . (2rtn»8 lubos)
TeT MIDway 2880 Chicago [j

0FI6Q VALANDOS 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki » 
vai. pojjiet ir nuo 7 iki 8:S0 \ai vai 
Vedėlionūa nuo 10 iki 12 vai. diena

DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
./ii. . arti 47th Street *i:- y r -4. . - ■

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vai 
Seredpj pagal sutartį.

A A. SLAKISŠvenčia siksmį
PABANDYTUT CKYSTALEAR” 

DABAR,
Modemiškas Vacuum Tube

Girdėjimo Pagelbtuvas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

ADVOKATAS '! '

7 So. Dearhorn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 0 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais Ir Ketvirtadieniais 

- iki 6 vai. vakare. 
Kitomis valandomis pagal sutartį 

Namą TeL: Aberdeen 4774

16145

Telefonas HEMlock 5849 LIETUVIS DAKTA<MS 
OPTOMETRISTASIgaottt ir Matilda Bakšai- 

žiai prieš 50 m. susituokė 
Alvito parapijoj, Lietuvoje. 
46 m., kaip atvyko iš Lietu
vos į Detroit ir visą laiką 
čia gyvena.

Bakšių auksinis jubiliejus 
pripuola bal. 25 d. (per Ve
lykas). Iškilmingas to jubi
liejaus. paminėjimas įvyks

16239

LIETUVIS AKIU GYDVTP-iS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius £9Ufk Kreivas Akis 

. Ištaiso 
Ofisas Ir Akinių Dirbtai 8 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedčlioj pagal sutartį.

14064 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^ į1Sl So. Western Avė.

? OnSO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 3 vak; vak. 7-9
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartu

Priteikiu akinius 
* *lsakuming&i u*

prieinamą įtalpą

JOS. r. BUDRIK
aJRAUTVVfcUt

3241 So, Halsted St.

14077

26085

26091

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora aklų visam gy- 
venlant Sangoklto Jas, lsMaou 
ltogsamlnuotl Jas moderniškiausia 
msfcod*. kuria, raaėjlmo <noluia« 

. gali *utęd|<.

SVERIA MAMAU t UNtIJOS
KkonominlutR Išmokėjimo

Ptanaa • Ovarmstootas
KKKIl'Kires. RAŠYKIT AK SA4JKI 

RYKAI nBMONRT3LA«!UOS'*■ >a» dbl urzauTes

GYDYTOJA IR CHIRURGAS ’

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

Jeigu Neatsiliepama —- 
. daukite KEDzie 2868

VALANDO8: •
Pina, Antr., Ketvtr., 6 iki »vA, 
Penkt, šeštad. 8:30 Ud 9:30 aak. 

Ualrynadieniaia oa<al aualtarim*

. TELEFONAI: liz^

Columei 4591V ii’ ! - t' s. To
DDL RADIO PATAISYMO 

gaukite YARDS 3088.

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

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite stn- 
ką Ir aukštą rflši LENTŲ — MILLKORK 

KjĮ — STOGŲ IR NAMŲ MAT E RIJO L A — 
Dą dėl garažų, porčių, vlakų, skiepų ir fletų. 
Pjj PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
les kasiki k pertaisymo namų.

3241 S. Halsted SL
Krautuvė ■— Rakandų, Radio 

ir Jewelry.
Tei. CALUMET 7237

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAIUu<Jriko Irtddžiaml ltadlo Progra
mai — 14-tieJl Metai.

W-C-F-L. 1000 k., Sokin. vak., 
9-tų. valaridij..

1450 k.. Kotvir. vak., 
7-tų valandų.

UMH So. AaU»ml Avenąe
----------

onao vAidunMMt 
Kaedtea 6:66 a, m. Iki fese p. a* 

TradtaA ir «s«aA 6:M «. ra , 
IM 7:06 p ra <

if'^jBgA'.JĮĮt APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALĘSMANAI

36 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VjUjANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Ikt 12 vai. pietų, 
pmis dlenųmls — nuo 7 valandos ryto iki 5:20 valandos popiet

Ofiao tel. VIRginia 0036 
Retidencijos tok: BEVerly 8244

> Vantas 
Ji Adresas 
į M Irstąs.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: I—9; popiet ir 7—8 v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieni

vakarais ofisas ušdarytea.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUe 7808

GYDYTOJAS ZR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir S-8:30 F, M

Trečiadieniais pagal imtartį

Tat YARda 6921.
Res.KENw{>od 5107.

REMONTĄvncui ABBA REFINANSAVIMUI 
' ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 
NUOŠIMČIO RATOMS.TRU-VISION OPTICAL CO

DR. M. WEINE. O.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nito 1-3; nuo 0:30-8:30
75fl*West 35th Street

Rea. tel.: PROspect 8689
TAPKITE FINANSINIAI yrfePRlKtAUSOMII

DR. S. WEINE, O.D. TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūaų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 30,000.00 apdrausti per Federal Savlngs and Loan In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR 3YMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reaidendja: 6600 8a Artodan Ava. 

VALANDOS: U v. ryto Iki 3 p.p.
6 iki 9 vaL vakare.

ĄKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO . 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI 
■I 13 SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4Ž2S ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYRTTE 3535

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti lai} ge
rais laikratflais. (Kaitilim- 
laa Laobra).

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
L CALUMJCT UIS M. Mocarte. SM*y. 32*6 BO. HALSTED ST.

TrcėSul., Petiktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 
'IrtmUvnfula Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
i Ir *k*kraa<tieaUU Pacai Sutarti

PLATINKITE “DRAFftį

OUICK RELIfF WfihVEW METHOD

FOOT E-Z ShOE SHOF 
189 NO. LA SALLE ST.

ABBOTT

lioeoal tflnruNGs

patalao.nl


? _
.KetVįfladienia, hal. 22, 1&43
- SC22a55e?,^l,*«F*F*teteW4«w<a—.. " ""-■'■"■ar y, TinWii.ii,r „

Laiškas Sv. Pranciškaus 
vienuolyno rėmėjoms

PfcUadelphto, Pa. Jūsų 
T Velykų ‘/margutis” — 

$552.00 mums atnešė tikro 
velykinio džiaugsmo!.. Kaip 
pavasario saulė, jis sutirpdė 
žiemos skaudžia ranka su
kaustytas mūsų širdis. Iš 
priežasties nepaprastai dide
lių šios žiemos šalčių daug 

T sesučių sunkiai sirgo ir vie- 
^na net nukeliavo amžinybėn 

Žinoma, tai sudarė vienuo
lijai daug nenumatytų išlai
dų dėlto džiaugiamės‘ Jūsų 
jautriomis širdimis, kurios 
atjaučia kiekvieną mūsų var 
gą ir skuba mums padėti ne 
tik finansine pagalba, bet ir 

' dvasine. Už a. a. sės. Lor- 
raine sielą dar ir dabar, net 
Iželis kartus per mėnesį, gv. 
Jurgio parapijos bažnyčioj
užprašomos šv. Mišios.

Lai gerasis Dievas atlygi
na Jums už viską, taip kaip 
Jis vienas tegali tai pada-

* ±
BŪJNKASJIS DRAUGAS, ęHRJAG<X 13

Žinto žinelės
(Tęsinys iš 2 pusi.)

tangų, kad kuo dailiausiai 
pasirodytų ir savo tautos 
vardą išreklamuotų. Jei kas 
turi naudingų sumanymų,

* prašomi priduoti komisijai, 
kurios susirinkimas įvyks 
bal. 27 d., Lietuvių salėj, 8 
vai. vak.

Antanina Blaževičienė, il
gametė “Draugo” skaityto
ja ir nuoširdi lietuvių veiki
amo rėmėja, atnaujino pre
numeratą ir dar žadėjo pa
kalbinti dranges, kad užsi
prenumeruotų dienraštį.

Iac

gv. Antano bažnyčioj pri
sikėlimo Mišios šv. prasidės 
ryto 6-tą vai. Choras, veda* 
mas varg. J. A. Blažio, pa

sirengęs pagiedoti giesmių 
ir tuo iškilmes papuošti.

ryti. Gi mūsų malda bus už 
Jus visuomet.

Lai V e 1 y k ų džiaugsmas 
būna Jūsų gyvenimo dali
mi.

Jums dėkingos maldoje, 
Motina M. Dovydą ir 
Iv. Pranciškaus Seserys

Žydai nusivylę 
Beimtos konferencija 
bėgliu klausimu

HAMILTON, Bermuda, 
bal. 20.-—Vakar čia atidarys 
ta Britanijos ir J. A. Valsty
bių atstovų konferencija bė
glių žydų klausimu.

Atidarant konfer&n c i j ą 
britų atstovas pareiškė, kad 
šios konferencijos pirmasis 
tikslas yra imtis visų prie

A. t
STANISLOVAS

RUNIALA -
Mirė Bal. 19 U., 1943. 11:30 

vai. vata. sulaukęs pusės amt 
Gimęs Lietuvoje. Kilo lė Pane
vėžio apskričio. Naujamiesčio 
parapijos, Degionių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterę Julija Relllyl žentą 
Walter; du sūnus Stanley ir 
marčia Mildred; Pvt. Charles, 
V. S. Army; 3 anukus; seserę 
Kotryna Antanaitienę ir jos 
teima: Ir daug kitų riminių Ir 
pažįstamų.

O Lietuvoje paliko seserę 
Kotryna Skritskienę ir jos šei-

Lūnas pašarvotas namuose:
3533 8. Emerald Avė. Telefo
nas Yards 6648. Laidotuvės 
įvyks Šeštadienį, Balandžio 24 
d., 1943m. Iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčia. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldi) bus 
nulydėtas 1 Sv. Kązimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus

£ minės, draugus ir pažįstamus 
įlyvautl šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Duktė, tentas, 86- 
, Anūkai, Seserys, ir Gžmt-Mkate.

Laidot. direktoriai Matetka- 
Evanauskas. Telefonas Yards 
1138-39.

ta
1... —V .

1

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

, --—a * :

monių laimėti karą ir tik 
šiuo laimėjimu biis galutinai, 
išspręsta bėglių problema, i

NEW DELHI. — Ameri
kiečiai lakūnai smarkiai ap
griovė japonų okupuojamą 
uostą Rangoon, Burnoje.

SKELBKITE** “DRAUGE*

ENSIGN
BRUNO STERBIS
U. 8. Nary Air Oorps.

Mirė Bal. 16 d. 1943m., su
laukęs 23 metų amžiaus. Oimė 
Chicago. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvelius Aleksandre ir 
nų (P®'''-tėvais Krušaitė) Ster- 
bius; brolį Joną tnon-eoni- 
mlssioned officer, U. S. Navy) 
ir jo moterį Marcella; dėdes 
ir tetas Povilų ir Petronėlę 
Jagsiboga, Juozapų ir Domicė
lę Česnus/ ir jų šeimas; krikš
to tėvų Juozapa Stancikų 4 St. 
Charite. III.), ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Bal. 26 d. 1943 m.' Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Gimimo Sv. Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvytas 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela- Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes. ' ■ ,

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

Nuliūdę: — Tėveliai, Brolis, 
Brolienė, Dėdės, Tetos, Krikšto 
Tėvas Ir Giminės.

Laidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telefonas Grovehlll 
0142.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI ĮR PIGIAI 
. MĖNESINIAIS

' ATMOKEJIMAIS

į.

“DRAUGO7 
DARBŲ SKYRIUS

•DRAUGAS” HEŲF WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdnlph 9488-94S9

HELP EANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Defense dlrb|uvėje. Pri
rodymas pilietybės reikalinga. Atsi
šaukite į Employment Ofisų sekan
čiai —

CRACKER JACBį OO.
4800 W. flttli 8t.

T

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiltai. Atsišaukite į—C

CHICAGO CARTON CO.
- 4300 S. Pulaski Rd.

MEKANIKAI 
' ARC WELMERS

GRINDERS
Punch Press Operatoriai 

DARBININKAI-
REIKALINGI TUOJAU 

SEARLES ELECTRIC 
VVELDING WORKS 

1318 8. 4X11 Avė. Cicero

DOCK MEN
Dienų Ir naktį darbai. Svarbi Indus
trija. Pastovus darbas. Atsišaukite į
OATF.WAY CITY TRANSFER CO., 
QfC.__________ 2023 S. Morgan.

SHIPPINCl CLERK reikalingas. Vy
ras ar vaikinas. Patyrimas nereika
linga. Atsišaukite į—•

UNION UADDING CO.
234 B. YVells St.

.REIKALINGI
MACHINI8TAS, TOOI, MAKERK 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 
TURRET IR ENGINE LATHE 
OPERATORIAI. SET-UP VYRAI. 
CYLINDRICAL GRINDERS IR 
AfHSLMŲ DIRBTUVES DARBININ. 
KŲ. 54 valandų savaitėje. 100% 
karo darbai. Atsišaukite į—

MALL TOOL COMPANY 
7740 South ClUosgo Avė.

GRINDERS

Grinders reikalingi oneruoti Cinein- 
natl Center Grlnder. Taingi prie Ex- 
cello Thread Grlnder; d'ena ar nak
timis. 54 valandų savaitėje. 100% 
karo darbai. Atsišaukite į—

MALL TOOL COMPANY 
7740 South Clileaim Avė.

ĮGYKITE defense darbą 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
GRANE OPERATORS

FURNACE CHAROERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMI8TS

REIKIA VYRŲ. aktvvių, iki 46 me
tų senumo. Be patyrimo dirbti prie 
lengvų darbų.

KROLL BROS. CO.
1801 8. Middean.

Merginos - Moterys 
The Visking Corp. 

SIŪLO JUMS
Automatic macliine darbų. 40 — 
48 vai. j savaitę. Darbas Svarus 
ir malonus. Pirmiaus tame paty
rimas pageidaujama. Pastovus 
darbai, gera mokestis. Tiesioginė 
valandinė rata. 8 valandos j dienų. 
Mokinimo ėiftai prasideda 4:25 
popiet ir 12:25 rytų. Puikios dar
bo sąlygos. Ligos pašei pa, atosto
gos su užmokesčiu. Pelno dali
nimo pienas po vienų metų tarnys
tės. Dykai busas nuo 63rd ir Ked- 
zie ir atgal naktinio Sifto darbi
ninkėms. Pasitarimams nuo Pir
madienio perdėm Penktadienio 
8:30 ryto iki 5 popiet.

The Visking Corp.
6733 W 65th St.

' Chicago, UI.

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVUS DARBAI

Employment Ofisas atdaras kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vakaro. Sekmadieniais nuo 10:30 ryto iki 3 popiet. 

Atsineikit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
8426 S. KEDZIE AVĖ.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI
2713 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridaa Rd.

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

38th and Central Park Avė.

ELEVATOR VYRAI
Atsišaukite i

LAWSON Y M C A
30 W. Chicago Avė.

PRESSERS
Turi turėt dirht.uvės ar Inundrv pa
tyrimo. Reikalingi Drie lengvu darbų 
2*0 S. WRAg6KT,TN. 4«« Ftoor

100 VYRŲ IR MOTERŲ
Vedusios poros ar pavieni. Amžiaus 
18 iki 60. Reikn.'ingi kaino nntnr- 
nauto.ial (attendantsl ligoninėle. Al- 
»•«. su kambariu, valelu ir medika- 
’iška nrto«blra. Kreipkitės prie DR. 
T. V. EnbiN.

CHICAGO STATE HO8*»ITAL. 
6500 W. Irviiig Park Rd.

HFT.P W4NTFn _ MOTFHYS

Moterys, 18 iki 35
Patyrimas Gerai / 

Bet Nereikalinga.

Solderers
Assemblers

YVirers
Light Mach. Work
100 NUOŠ DF.FF.MSK 

I.aikn.a ir niiaė už viršlaiki. 
Atsinegkit Gimimo I.iūdiiimą.

MaiAstic Radio
and Television Corp.

2600 W. 50th ST.
SODA FOUNTATN MERGINA 

Reikalinga Patyrimas nereikalinga
EDGEWATER P^ACH HOTEL 

, Dru" Store
5349 Sh rklan Rd.

MOTERIS
Reikalin&ra dirbti mažoie comn’ 
ssarv industrialinėje dirbtuvėje 
Dienomis darbas. Atsišaukite j 

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

PATARNAVIMAI

PTNIGFS SKOLINAME
•b-mlem* monrlčlam- Nuo 93r 
kf 910.000 už 4<% Gaukite m f 
tj veMnl apkainavima.

JOHN O. SYKORA 
2411 8. 52rul Avė. 

Pbone: CICERO 458.

BUSINESS KERVTCF

Bal. 28 d. Federacijos 4f 
ak. įvyks susirinkimas Lie
tuvių salėj. Po susirinkimo 

' valdyba rengiasi dalyvius 
pavaišinti ir turėti pasilink
sminimą. Po gavėnios poil
sio, Federacijos dalyviai 

Astengsis ką nors naujo pra
dėti. Prašomi atstovai ir 
darbuotojai dalyvauti.

Špokas)■»

BU
*T

v

i*
BENEDIKTAS

MATIUKAS
Gyveno Superlor, Wlsc. Mirė 

Bal. 16 d. 1943. sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje. 
Kilo Iš Rokiškio apekr.. Salų 
parapijos, Gudžiūnų kaimo.

Amerikoje Išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliūdime: 

pusseserę Anelę Grybienę Ir 
Jos vyrų Antanų Ir jų šeimų; 
tr daug kitų giminių ir pažįs
tamų

Kūnas pašarvotos J. Llulevl- 
fiiaus koplyčioje, 4848 8. Call- 
forola Avė. ,

Laidotuvšs įvyks penktadie
nį. Balandžio 23 d.. 1941m. U 
koplyčios 9:80 vai. ryto bus 
atlydėtas 1 Nekalto Prasidėji
mo p. ftvč. parapijos bažnyčių, ( 
kurioje įvyks tik leidžiamos 
apeigos
po pamaldų 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drsugus-ges ir palįs
tam us-ss dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę:MMįli Ir Jos vyras Anta
nas, Ir Olmtnte.

Laidot. direktorius J. Llule- 
vlčius. Tolef. Laf. 3672.

įvyks tik leidžiamos 
bažnyčios prieangyje, 
aidų bus nulydėtas |

Laidotuvėmis rūpinasi pp.

Parduodame Laikrodžius, LaUę- 
-*■ *"Auksinius ir Deiman- 

žiedus, Rašomas Plunkš- 
kitus

auk- 
daiktus

_ pRIENA- a
&5&8IASi
Turime didelį __ 

na ai rinkimą
Mugi indiškų Instrumntų, Muzi- 
kalilkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JKTOELRY — WATCHMAKER 

— MŪRIO

4216 ARCHER AVENUE 
t LAFAYETTE 8617

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OP CHICAGO

2202 W. Cennak 
Road

Canal 8887
u 1. KAZANAUSKA8

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRUdN Alfoms

pmua FASIRPnnMAS 
SUKNELIŲ — 8E8MRGŲ — 

SIUTŲ H KAILIŲ 
Jaunavedfcns tyrai ir ankmlls 

Mitai SpMbtyM

m PATYS PAMATYKm

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

Mm, K. F. Dstntak Ir Daktt. Bav.

FREIGHT HANDLERS 
DOCK VYRAI

Galim priimti keletu gerų vyrų kurie 
nori pastovių darbų' mokant unijos 
algų. Geros darbo sųlygos, seniority 
teisės užtikrintos. Matykite Mr. 
Whlte po 11 vai. ryto.

VTRING FREIGHT CO.
1383 8. Oakley.

WAREHOUSE DARBININKŲ rei
kia. gera mokestis ir darbo sąlygos. 
Kreipkitės prie Superintendent.

MIDLAND WAREHOV8E 
‘2416 AV. I5th St.

REIKIA MERGINOS
Sumani Turi turėt gerą kalbantį 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
i Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

PATAISOM PIUKLUS — visokius 
Naminiai plūklnl mūsų soeclalyhš 
Rašykite dėl veltui kataloginio kai 
nu sąrašo. DIAMOND POINT JAM 
FILTNO WORKS, 28 N. Loomls. 
Chicago. Pasiųskite niūkius nareel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe U97.

VYRAI 
The Visking Corp. 
v SIŪLO JUMS

Pastovius darbus dirbti persimai
nančiais liftais, šešios dienos j 
savaitę, gera mokestis, svarbiu

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

The Visking Corp.
6783 W. 65th SA 

Chicago, III.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertiesi ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

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

ENVELOPE MACHINE OPERATO
RES reikalingos prie visokių rtišiu 
lankstymo mašinų. Taipgi ir mergi
nų kurios nori išmokti.

HECO ENVELOPE CO.
4500 Cort’and.

PARSIDUODA

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th ir Clark St%

REIKALINGAS I.INOTIPISTAS 
"Draugo’’ spauktuvšj, reikalingas 11- 
notipistas (žėceris) greitu laiku. Ge
ra alga l” geros darbe valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINKAS, M.I.C.

2334 So. Oakley Avė., Chicago

REIKIA MERGINŲ TUOJAUS 
Su nemažiau 2 met. high school mo
kslo dirbti prie švariu assembly dar
bu. Patyrimas pageįdauiama . bet 
nereikalinga. 48 vai. snvaitėl. $26.nn 
alga. Valandos nuo 8 ryto iki 4:89 
popiet. Pastovūs darbai, gera ateitis. 
WHEELCO INSTRUMENTS CO.

Corner Harrison and Peoria 

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

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St. .

PARSIDUODA — 2 f lėtų mūrini, 
namas po 5 kambarius; vienam ka
rui garadžius. Pečių šildomi, gerame 
stovyje. Krepkitės sekančiai:

2342 W. 22n<l Pla^e

TT. Marijonu Misijos
CHICAGO, m. D:evo Ap

vaizdos parap. bažnvčioja 
nuo liepos VJ d. iki 26 d.
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

; X ,a : \ 

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukciįai.

IŠKAITYKITE “DRAUGĄ'

C. & N. W. RY.
REIKALAUJA 

Freight Handlera
VYKŲ — 18 IKI 50 

PRIE

Proviso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis ir darbo sųlygoe. 
Dėl platesnių Informacijų kaa tink 
geremte darbo (eigos Ir transporta- 
oljoe veltui—

Atsišaukite asmeniškai |
Superintendento Ofisų, Room 119, 
C. A N. W. Poeeenger Statlon, Canal 
ir Madlson Sts., Chicago

Ari
Ruperlntendento Ofisą, kampas Kln- 
sie St. Ir Cr*wford Ava (Pulaski 
Rd.) blle kūrlų dienų tarp t vai. 
ryto Iki S vai. popiet.

' FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis. 

NATIONAL OAKLOADfNO OORP. 
Door S. House S.

1STH A CLARK STS.

M tfu I ■ 1 [TE “DRAUGĄ'

VYRAI 
IR VAIKINAI

FREIGHT 
HANDLERS

Truckers 
Receiving Clerks 
Warehouse Vyrai 
Freight Handlers

Puiki Tranaportacija 

5 DIENŲ 40 VAL. SAVAITfi 

Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

GERA MOKESTIS 

PROGA ĮSIDIRBIMO 

Pirkime Nuolaidų Privilegija
Atailatokite 

Employment Office
Atdara 8 iki 5 perdėm Penktad. 

8 iki 2 Šeštadieniais

BUTLER 
BROTHERS
426 W. RANDOLPH

7 Metų Mirties 
Sukaktuvės

• iT»
STANISLOVAS

POCIUS
Laikas išdildė daug nrašjuaht minčių, bet tuos laikus, 

kuriuos mes kartu praleidome talD linksmai, niekados nei*- 
dildys. Tavo šypsena, tavo raminantleli i^d-Hai dar vis 
skamba mūsų ausyse. Kur einame, kur žiūrime — rodos 
vis tave matome. Neilgai visa tuo džiaugiamės, nes Dievas 
pašaukė tave iš mūsų tarpo, kada vos tik sulaukei 21-nų 
metelių — po taip trumpos ligos. Kokios sunkios buvo tos 
mlntvs; ramumo nebuvo galima rasti niekur, tik prie tavo 
kapelio, kur lyg girdėjome tavo balselį raminantį mus.

Paaistinrine tuo, vėl grižtam prie savo kasdieniu darbu, 
būdami dėkingi Dievui, kad Jis tave mums davė nors trum
pam laikui, nes mūsų gyvenime palikai paminklą kuris nie
kados neišdils. s

Ui tai, sūneli, tik vienu būdu mes tau galime atailvginti: 
atmindami tave iv. Mišiose ir savo maldose, Ir lai jos pagelbs
ti tavo sielai idant tau būtų ten ramiau ir lengviau.

Šventos Mišios ui a. a. Stanislovo Pociaus sielą bus at
laikytos Gegužės 5-ta d., 8:00 valandų rvte, Nekalto Prasi
dėjimo Švenčiausios Panelės parapijos bažnyčioje.

Meldžiame mūsų giminių, draugų Ir pažįstamų atsiminti 
jo sielų tų dienų nors su trumpa maldele.

Nuliūdę lieka: TtVAI, BROLIS — BENEDIKTAS IR 
MARTI — VERONIKA.
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prašoma tai padaryti ir neprtaiunčlama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
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Prezidentas keliauja

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

Dviejų prezidentų susitikimas ir kalbos
Prezidentas Rooeeveltas dar vieną didelį surprizą pa

darė. Praėjusį antradienį jis pasakė kalbą, bet kalbėjo 
ne Vašingtone, bet ’Monterrey, Meksikoje. Apie šią Pre
zidento kelionę į Meksiką nieks nežinojo. Patiems mek
sikiečiams (išskyrus jų vyriausybę) tai buvo nemažas 
surprizas. Reikia žinoti, kad per 34 metus nė vienas 
Jungtinių Valstybių prezidentas Meksikos nebuvo- at
lankęs. Todėl nieko nėra stebėtino, jei Prezidentas Roo
seveltas ten buvo sutiktas su didžiausiu entuziazmu.

Susitikę dviejų draugingų respublikų prezidentai — 
Manuel Avila Camacho ir F. D. Rooseveltas pasakė 
reikšmingas kalbas.

MEKSlRdS PtEfelDENtO KALBA
■:-"i; ' -■ ■<'

Prez. CaraacKo, pasidžiaugęs Prez. Roosevelto vizitą 
ir jo rodomu Meksikai palankumu, aukštai įvertino 
Jungtinių Valstybių pastangas surišti draugingais ry
šiais viso Amerikos "kontinento respublikas, kad užtik
rinti saugumą ir gerovę. Prezidento Roosevelto asme
nybę jisai tikrai aukštai iškėlė, nes jis kovoja dėl visų 
tautų laisvės ir gerovės. Taip pat labai brangino At
lanto čarterį, kurio autorium yra Prez.- Roosėvelta®. 
Be to, prez. Camacho griežtai pasisakė prieš imperia
lizmu sergančias tautas. Jisai sakė, kad, jei norime gy
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, jei norime 
būti laisvi nuo grąsinimų ir nuolatinių pavojų if bai
mės, ‘mes turime sugriauti diktatorių pastatytą maši
nerijų”. Taip pat jisai užtikrino, kad Meksika visais 
savo galimumais dedasi ir dėsis prie karo pastangų.

PREZ ROOSEVELTO ŽODIS♦ r
Tokia pat draugiškumo dvasia kalbėjo ir Prezidentas 

Rooseveltas. Jis džiaugėsi Meksikos vyriausybės ir žmo
nių pastangomis padėti nugalėti visų bendrų priešą.
“ U žsi tikrinkime, kad kai bendra pergalė bus laimėta, 
kai piktos jėgos pasiduos — ir tas pasidavimas bus 
besąlyginis — tada mes tokia pat dvasia, su tokia pat 
vieningumo dvasia, susidursime su uždaviniu statyti 
geresnį pasaulį” — sakė prez. Rooseveltas..

Baigdamas savo kalbą, Prez. Rooseveltas išreiškė šią 
reikšmingą mintį: v

“Dabar laikas, kad kiekvienas pilietis kiekvienoj A- 
merikos respabhkoj pripažintų, kad gero kaimyno po
litika (good neighfcor policy) reiškia, kad skriauda Vie
nai respublikai reiškia skriaudą kiekvienai respublikai. 
Visi mes pripažinome nepriklausomybės principą.' Da
bar laikas, kad mes pripažintume vienas kitam nepri
klausomybės privitegijas.”

šie žodžiai yra svarbūs. Jie buvo, mes neabejojame, 
taikomi tfe vienam Amerikos kontinentui, bet visiems. 

“GOOD NEfGHBOR“ POLFtlKA

Prezidentas Rooseveltas, be abejonės, nori,, kad ir Eu
ropoje būtų įgyvendinta gero kaimyno — geod rteigh- 
bor policy.

Jei Jungtinės Valstybės, būdamos didžianisios ir ga
lingiausios, pagerbia ir mažiausiųjų savo kaimynų su
verenumą, jų ne tik nepuola, bet visais žvilgsniais joms 
padeda, tai kodėl negalėtų taip elgtis didžiosios Euro
pos valstybės. Ar gi jos ką laimi prismn.ugdU.mo8 ma
žųjų valstybių laisvę ir nepriklausomybę? Jei jos pa
simokytų iš Jungtinių Amerikos Valstybių* kaip elgtis 
su savo mažesniais kaimynais, ir joms pačioms būtų 
geriau ir, be to, taika būtų užtikrinta.

Ar ne daugiau laimėtų ir Sovietą Rusija, jei ji, vie
toj siekti pasigrobti Baltijos valstybes ir kitus kraštus, 
dabar tuoj padarytų pareiškimą, kad ji respektuos Bal
tijos valstybių it kitų mažųjų kaimynų teises į Msvą 
ir neprikla*ieomą gyvenimu.

Atidarius Tbomas Jeffersono paminklą Vašingtone, 
Prezidentas Rooseveltas iškeliavo aplankyti kai kurias 
kariuomenės stovyklas. Ta pačia proga jis pasikalbėjo 
karo reikalais su įvairių ateitų gubernatoriais.

Prezidento kelionė yra svarbi keliais atžvilgiais. Vy
riausybės galvai ir vyriausiam karo vadui reikalinga 
ir svarbu yra žinoti, kaip yra ruošiama kariuomenė ka
ro frontams, kaip ji ir jos vadovybė yra muriteikusi. 
Pačiai kariuomenei taip pat naudinga Prezidento atsi
lankymas. Tuo joj sukeliama daugiau entuziazmo ir 
kariams reikalingo ryžtingumo. t

Opozicija, tiesa, norėtų išaiškinti, kad Prezidentas 
keliauja išimtiniu politiniais reikalais, norėdamas su
stiprinti sąjūdį už ketvirtąjį terminą. Bet toks teigi
mas neturi jokio pagrindo. Prezidentui, ypač karo me
tu, yna. labai svarbu pavažinėti po kraštą, sueiti į arti
mesnį kontaktą ir su kariuomene ir visuomene, nes 
geram vadui toks asmeniškas kontaktas yra būtinai 
reikalingas, nes jis duoda galimumų geriau suprasti 
ir krašto ir žmonių reikalus. . **

Lietuvių Rusiststymo nieks nepatari
Lietuvos žmonės, pergyvenę dvi baisias okupacijas, 

nesiduos suviliojami, prigatunami. Jei pirmiau jie sto
vėjo už savo laisvę ir nepriklausomybę, tuo labiau da
bar jie yra nusistatę atgauti visas savo teises po šio 
karo ir būti pilniausiais savo krašto šeimininkais.

Tai aiškiai jaučia naciai okupantai. Jie mato, kad 
ir didžiausi kankmimiai lietuvių neprivers išsižadėti ne
priklausomybės idėjos. Eina gandų, kad naciai gražiais 
pažadais nori juos suvilioti. Esą net “ steigiamasis sei
mas” bus leista aušarakti. Tam tikslui ir komisija iš 
"neabejotinų lietuvių“ sudaryta. " z

« l
Bet, jei- tiems gandams ir būtų šiek tiek pagrindo, 

jei toks "seimas” ir būtų sušauktas, Lietuvai iš to nau
dos nebus. Tai yra nacių gestas užmaskuoti savo dar- 
Iprs. Męs esame tikri kad tokiais pa.yo gestais naciai 
nesuvilios ^Lietuvos zmotniį. Jie: juos jau perdaug ge
rai pažįsta ir puikiai žino, kokiais tikslais tos “malo
nės” yra siūlomos. ’ i

Vokietijos nariai yra visų tautų laisvės ir nepriklau
somybės prješai. Jei, neduok Dieve, jie laimėtų šį ka
rą, tikrai eitų prie visų tautų išnaikinimo, čia. nebūtų 
išimtimi nė lietuvių tauta.

Bet nariai karo nelaimės. Jie bus sutriuškinti. Jų 
pavergtos tautos bus išlaisvintos. Ir Lietuva bus lais
va ir nepriklausoma. Tiesa, po karo rusai bolševikai 
ją nori pasiglemžti. Bet lietuviai pasitiki Atlanto Čar- 
teriu, kurio dėsnius įgyvendinant,- nebus leista nei ru
sams, nei kitiems pasigrobti Lietuvą, kurios žmonės 
trokšta gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, /

YOKOSUKA LAIVYNO BA Zfc MATOSI IŠ BOMBANEŠIO

"Draugas" Acme photo

O. S. bombanešiai skrenda virš Yokosuka laivyno bazės, balandžio 13 dieną, 1942 m. 
bombarduoti Tokyo. šis vaizdas buvo nutrauktas iš B-25 lėktuvo, kai, Tofeyo užpuolime^ 
iš oro vadovavo maj. gen. James Doolittle. šis paveikslas rodo, kaip drąsūs lakūnai 
pasiekė savo tikslą.

not lietuviškųjų bolševikiš
kų šlamštų zaunų, turi būti 
“prto-naciai”, nes jie vis tik 
nepritaria Stalino imperia- 
listiškoms užgaidoms.

Reikšmingas Londono 
lenku žodis apie 
Lietuvį ir Klaipėda

;ia itf ittZfc Į Wi iitli'l IįiJ Įgjįj =s

SPAUDOS APŽVALGA
Svarbos retortas

Vyt. Sirvydas parašė “Amerikai” ilgą straipsnį, kurį 
taip baigia;

“Mes turime draugų Amerikos kongrese. Vienas į 
Congressran&l Reeord” įdėjo New Yortto lietuvių pri
imtą fezoliueiją, kitas į tą svarbų valstybinį leidinį 
įdėjo Chicagos Cook Courlty lietuvių demokratų są
jungos rezoliuciją. Michigano sbUatorius VSftidenberg 
ir kongresui anas Woodruff kalbose gynė Lietuvos 
laisvę. Jai prielankus ConUecticUt kongfesmoriis T&- 
bot. Už Lietuvos laisvę stovi Amerikos Žydų vadas 
rabinas Wise. Jai prielankus ir svarbus darbo vadas, 
Lietuvoje gimęs ftftfaiaaas.

“Bet vistiek prieš Amerikos lietuvius stovi užda
vinys pasigaminti priemonę gyviau ir greičiau, auto
ritetingai Amerikos viešąją nuomonę šviesti ir infor
muoti. BMbaat reikia alglų kalba periodinio lridbiio. 
Jį įkurdami, mes atliksime Amerikos pilietinę parei
gą. Amerikiečiai pradeda suprasti, kad taika it jų 
gyvenimo ramumas priklauso nuo nepalikimo pasau
lyje po šio karo “pūliuojančių žaizdų”, kurios vėliau, 
visą pasaulį apsargdiną O kur demokratija btts pa
žeista, kur žmonių grupės (nėra menkiaarion) įgim
tos teisės bus mindomos, ten bus žaizda, ten ji pū
liuos, ten augs pavojus Amerikos taikai ir ramiam 
gyvennMii.
“Lettfinio reikia, bet kas jį leis, kas finansuos, kas 
redaguos, kas prirašys? Ar turime kūrybinių pajėgų 
Šluos praktikos klausimus tuojau išspręsti?“

Išėjo iš spaudos didelė, netoli penkių šimtų puslapių, 
knyga apie JUosą (X Sirvydą, pasižymėjusį Amerikos 
lietuvių veikėją ir laikraštininką, šią knygą sureda
gavo Vytautas Sirvydas, J. O. Sirvydo darbštus sū
nus. Vėliau parašysime apie įą plačiau v-

Lietuviams komunistams,* 
kaip ir visiems kitiems ko- 
mrjnistasms, rūpi tik komu
nizmas ir jo “tėvynė“ So
vietų Rusija.

Jokia kita santvarka jų 
nepatenkins, nieks kitas 
jiems neįtiks, nieko kito jie 
neklausys. *fM

Jų akimis žiūrint tik ko
munistinė santvarka tėra 
gera; jei kas yra gera, tai 
gali būti tik Maskvoje; jei 
ko reikia klausyti, tai/tik 
Stalino.
• A
{Galima kritikuoti Londo

ną, Vašingtoną, galima lies
ti1 kitas jungtines tautas, 
bet, gink Dieve, tik nė žo
delio nepasakyk prieš Mask
vą ir komunistų komisarus, 
nes Maskva, jų įsitikinimu, 
yna šventa vieta, o Stalinas 
it kiti komisarai tiesiog ne
klaidingi.

Jei neklausys Maskvos, jei 
Rooseveltą ar Churchillą pa
statysi aukščiau ui-Staliną, 
lietuviškieji komunistai ta
ve pro-naciu apšauks, o gal 
dar ir valdžiai apskųs.

Bus dar blogiau, jei išeisi 
prieš Maskvos imperialisti
nius užsimojimus.

Stalinas nori pavergti Lie 
tuvą, nevalia lietuviui nė žo
delio pasakyti prieš tą už
simojimą, nevalia savo tėvų/ 
krašto šventąsias teises gin
ti.

Jei savo tėvų kraštą gin
si — Išeisi prieš Maskvos 
valią ir tuo būdu pasidary
si “pro-naeis.“

Kadangi Maskva nori pa
sigrobti Latviją, Estiją ir 
Lenkijos dalį, todėl ir toms 
tautoms nevalia priešintis.

Jei tik nenusilenksi ir ne
leisi ant savo sptftndo už
nerti vergijos retežius, būsi 
“pro-nacis“. „o

Net Ronsevettae Cburchri 
1m: Kąi-shek, Sikorskis., a-

Jei nori būti Maskvos ma
lonėje, neužtenki pristaty
ta ten amerfkoūiškų^ 
gliškųjų lėktuvų, tankui ir 
kitokių karo pabūklų, kad 
rusai galėtų ginti savo tė
vynę nuo nacių užpuolikų, 
bet svarbiausia — neturi ko
munizmui kelio pastoti, ne
valia nors ir klaidingiausių 
Maskvos žygių kritikuoti.

Tačiau laisvosios Ameri
kos spauda turi teisę smerk
ti ne tik pagoniškąjį naciz
mą ir fašizmą, bet kritikuo
ti ir ateistiškąjį komunizmą, 
kuris lygiai taip pat, kaip 
ir pirmieji, prieštarauja de
mokratiniams dėsniams ir 
Keturioms Laisvėms.

Km įvyko prieš 
25 metus!

(LKFSB) Londone leidžiS 
mas lenkų .dipnraštis “Dz.

d. įsidėjo 
zstraips-

nį, skirtą paminėjimui ket- 
verių metų sukakties nuo 
Klaipėdos atplėšimo. Straips 
nio pabaigoje rašoma: “Pir-. 
mas Hitlerio smūgis į šiirjb- 
vkkarų Europą buvo nukreip 
tas į Klaipėdą. Savaitę po 
Čekoslovakijos užėmimo Hit 
leris 1939 m. kovo 22 d. Lie
tuvai pareiškė ultimatumą 
ir privertė Klaipėdą užleis
ti vokiečiams, išviso 2,820 
kvadr. km. žemės ir apie 
150,000 gyventojų. Gelefjjfci 
Prūsų delnas vėl pasiekė Ne 
muną. Rytinės Europos už
kariavimas buvo pradėtas. „ 
Manome, kad teisingumo ir 
sveiko proto dėsniai, kokiais 
Europa tvarkysis germanų 
pabaisai uždėjusi varžtus, — 
sugrąžins Kląipėdai jos na
tūralų vaidmenį: uosto, ap
tarnaujančio visą NenEiįįo 
baseiną, būtent, etninės Lie
tuvos sritis, Vilniją, Cardi-

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 22 d.)

Panaikinama vokiečių kai no žemes ir Naugarduko”.
ba... Springfield, Mo., mies- --------------------- .
to mokyklų taryba vienbal- Nei žmogus, nei angelas 
šiai nutarė panaikinti vokie- negali pažinti veidmainio. Jį 
čių kalbos dėstymą aukštes- gali pažtirtl tiktai vietas 
nėse mokyklose. ‘ Dievą*.

MES PERDIRBAME JOSŲ SEKĄ PARLOR 
SETĄ KAIP NAUJA UZ PRIEINAMIUSIA 

KAINA CHfCAGGJET
“Ift MCStJ DlRBTtVRS TIKSfAt JVJMS“

VISAS DARBAS 
IR MATKRIOYzAS

. P7I.NAI HlrnUau dirbome naujusl
UVARANTIJOJAIUAS dabar ii prieifletiea karo me» viaų 
vo dirbtuvę pertaisčm perdirbimui ae

Neišrtjeskite savo seną iėdčvėtų rakan
dų, bet paveskite mumsdų, bet paveskite mums juos BenBrh*- 
ti mūsų pfftfei jrengtojfc dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandos, O 
dabar ii priežaatiea karo mes vieų aalh 

vo dirbtuvę pertaiaėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius matcriolUs. Turime didelį pasirinkimą vi* 
šokių spalvų ir audinių aptraukiami materiolų.

DAf? TURIME DfDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANt 
DŲ ir jūs galite iimainytl savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITlS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ MūLf LAFATETTEflicrrE auto -y
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CHICAGOJF IR APYLINKĖSE
mi parapijiečius kuo skait
lingiausiai eiti prie šv. sa
kramentų ir susikaupti mal
doje prie Aukščiausiojo, kad 
kuo greičiau baigtųsi baisu
sis karas, ir kad Aušros Var
tų parapijos jaunuoliai kuo

Iš IMB skyriaus 
veikimoMoterų Sąjungos 

kuopų domesiui
Turbūt, jau visos Chica- 

goj gyvuojančios Moterų Są- 
gos kuopos žino, kad mūsų 
(Chicago) apskritis ir šį-
met eis bendrai prie Sv. Ko veikiausiai sveiki grįžtų 
numijos. Tik vietoj Motinų P™ Bavo ir žmon,‘- ’ 
Dienos, vieną savaitę anka-1 Sle SražQs Sv- Velj'kų svei 
čiau - tai yra Atvelyky],i kinimai “ raSi“-“i prie 
geg. 2 d., » vai. Sv. Jurgio ■» abejonės, Aušros
parapijos bažnyčioje, Bridge 
porte.

Gražiai jau buvo spaudo
je aprašyta 49 kuopos, ka:p 
ji rengiasi ne tik gražiai' vi
sas sąjungįetes priimti, bet 
ir pati skaitlingai dalyvau
ti. Taipgi ir 2 kuopias savo 
korespondencijoj pranešė a- 
pię nutarimą visoms daly
vauti. Džiugų šių kuopų nu
tarimus spaudoje skaityti ir 
tikiu, kad kitos kuopos ir 
iki vienos skaitlingai atsi

Vartų parapijiečių tarpe ne
paliks tuščias balsas šau
kiantis tyruose- Jje kaip kas 
met praeityje, taip ir šiose 
Velykų šventėse pasi:ody:

1 kuo skaitlingiausiai ne vien 
eidami prie šv. sakramentų, 
bet šios prisikėlimo Jėzaus 
Kristaus iš mirusiųjų šven
tės proga, gausiai parems 
parapiją ir medžiaginiu bū
du, būtent aukomis.

Užtat, sveiki sulaukę šv. 
Velykų, tebūna linksmas A-

lankys. Prašom ir centro vai' leliųja ne vien mūsų uoliems 
dybos nares kaip kas met! dvasios vadams, mums pa>-
su mumis dalyvauti.

Jaunutė 49 kuopa rengia 
si nemokamai visas atsilan
kiusias pavaišinti pusryčiais, 
tik prašo, kad kiekviena, na
rė pati įsigytų gėlę: kurių 
motina gyva — raudoną, o 
kurių mirus — baltą. Per 
šv. Mišias solo giedos aps
krities vice pirm. M. Aitu- 
tienės dukrelė Irena, kuri 
yra irgi sąjbngistė ir eina 
raštininkės pareigas 55 kp.

Susirinksime geg. 2 d. a- 
pie 8:30 vai. ryto į Sv. Jur
gio pąrap. didžiąją salę, kur 
susirinkusios sykiu eisim 
bažnyčion. v • ■

Pačios dalyvaukime ir ki
toms sąjungietėms prinjin 
kūne bei paraginkime, kau 
su mumis išklausytų šv. Mi
šių, bendrai, atmintų savo 
motinėles gyvas bei miru
sias, pasisvečiuotų pusvalan
dį pusryčiaudamos ir pajus
tų linksmumą, kad ir vėl da
lyvavom metiniam dvasios 
pokyly. A. Poškienė, pirm.

tiems, parapijiečiams, bet 
užvis labiausiai, mūsų Auš
rota Vartų parapijai, kad jos 
skološ tirptų dar smarkiau.

Parap.

Svaiginantieji gėrimai su
žeidžia žmogaus kūną ir sie
lą.

Marųuetts Park. - 
madienyje, balandžio 18 d.,
2 valandą popiet, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių 5 sky
rius laikė susirinkimą, ku
ris buvo skaitling?s ir ma
lonus tuo, kad penki nariąi 
iš West Side persikėlė į sky
dų, būtent Napoleonas, Sa- DaflAL s 
loraėja ir sūnus Bronislavas r0UCRfl 
Šiaučiūnai, Kaz ir Domicėlė

į veikimo. Kristaus Karaliaus Balandžio 18 d. vieneto na-į 
' šventėje bus jubiliejinis ban Į rėš aplankė mus prieglau- Į 
kietas, kuris vertas gausaus doj. Davė labai skanaus už- 
visų parėmimo, nes marijo- ( kandžio, Velykų margučių,
nai daug pasidarbavo srat j visokių pyragaičių, skanios 
spauda ir šiandie mūsų jau- į kavos, sūrio, vaisių, tabako, 
nimas puošia parapijų pa
rengimus. Tai nemažas kre
ditas tėvams marijonams už 
darbuotę spaudoj. Koresp.

po

Toliau aš programos netu
rėjau progos klausyti, nes 
su viešniomis lankėm ligo
nius ligoninėj. Visus jos ly
giai apdovanojo. Ligonių y- 
ra nemažai. Kiekvienam war- 
de randasi vienas, kitas lie
tuvis. Tai daug užima laiko 
kol visus apeini.

Lietuviai taria nuoširdų 
ačiū R. Kryžiaus vienetui,

jo vadei S. Barkus, N. Gi 
gienei už tokią gražią pi 
ramą ir visiems sveči 
aukotojams, ypač R. 
žiaus darbuotojoms.

Jonas Rusteika,
Inst. Ward 52.

bu*

cigaretų ir kiekvienam 
dolerį pinigais.

Buvo ir programa, kokios 
dar prieglauda nebuvo ma 
čius. Tokio beno aš dar ne
buvau matęs, kad trūbomis 
ir bubnais, be gaidų, grotų.

Oak Forest, UI. __ Mes, Buvo kokia 50 muzikantų ir
Ząnsyčiai. Už garbę laiko šios prieglaudos lietuviai į. visi jauni berniukai ir mer 
sau 5 skyrius gauti tiek narniai, prašome vietos dien- gaitės, visi vienodai pasirė 
jų narių. | našty pareiškimui padėkos d§- Kaip rūtos, kvepėjo sa

Pirm. Ona Kazragienė pra Chicago Lietuvių Moterų R.- lė tokiu jaunimu, 
nešė, kad parapijos salė už- Kryžiaus vienetui, kuriam | Buvo ir Šakar-Makar cho- 
rezervucta lapkr. 28 dienai. \ adovauja Sofija Barčus. ras.
Vakaras bus rengiamas pa 
rapijos naudai.

Žmogus, kurs mažai sa 
pažįsta carbe, visuomet 
tiktai pastumdėlis.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

Bendradarbių 5 skyrius pa 
si žade j o darbuotis ir para
pijos pirmame piknike bir
želio mėn. Skyrius darbuo
sis virtuvėje, šios narės pa
sižadėjo gaminti pietus: P. 
Dubinskienė, A. Kilienė, L. 
Druktenienė, S. Šaučiūnienč 
ir V. Vileikienė.

Raporte iš apskrities su
sirinkimo sužinota, kad Tė
vų Marijonų Kongregacija 
šįmet minės 30 metų gyva
vimo Chicagoje jubiliejų. Ta 
proga kviečia daugiau lietu 
vių prisidėti prie Tėvų Ma
rijonu Bendradarbių dr-jos

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.X

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT

Tor appointment call — 
REPUBLIC 6051

MIXED
MALIAVA

Už galioną ............98C

BEN MOOBE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną .........$1.98

KEM-TONE >
Ui galioną ... $2.98

FLAXOAP
2 svarų
blėka ..................... □ r V

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieną $1.50 

WALL PAPER
(Room Lots) 

Parsiduoda už ....
ir aukščiau

TIKRAS
LINSEED ALYVA
Už galioną  • •

STEEL WOOL
(Plienine Vilna) 

paketas .....................I5c

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FU N ERA L HOME

Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVĘLT STREET |

J—1 - ... ..................
Užlaikyki! Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARES LAIK£!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAIN AVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kastink Megztiniu Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklojimus.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE '
3821-23 SO. HALSTED ST. TEL: YARDS 4778

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
n PAMINKLAI «•

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

ui

Pasitikėjimo
Mumis

Velykos Aušros 
Vartai parapijoj

West Side. — Už poros 
dienų ir Velykos, ši Velykų 
šventė pas katalikus gražiai 
apvkiščiojama ir švenčiama 
Be abejonės, Aušros Vartų 
parapijoj Velykų šventė bus 
irgi kaip dvasiniai taip ir 
medžiaginiai gražiai atžymi
ma.

Aušros Vartų parapijos 
dvasios vadai —- klebonas 
kun. J. Dambrauskas ir jo 
pageibininkas kun. Mykolą; 
Jodka^ per paštą prisiuntė 
labai gražius Velykų švenčių 
proga sveikinimus, raginda-

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
VaniimesUt sienų, sugedusių Bndelntnkv. Jų ncgalimR. atstatyti, nei 
daugiau jų nedirbama. Juos galima pataisyti, kari duotų joms daug 
metų patarnavimą. Jūsų Big Hm. Uttie Beu ir kiti budelnikai gali
ma pataisyti. ,

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

Rekordas—

Sj Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

(i

PERSONALiZED MEMORIALS AT NO ADDIT1ONAL COST.
PARTICULAR People PRllFER Pachankis Productions. 

Workmanship and Materials EJnezelled—at Lewest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Membsr .of the Lithuanian Chamber of Coiųmerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. WasMngton Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4208
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

WHOLESALE
uųnoR
IŠTAIGA

Uveilojapte 
po vtaą

RBMKITKudMnMKOIUU9A
U IANTKR, BL

MUTUAL L1UI OR CO. 
4707 80. Halsted 88.

BOVTtjKVARb M14

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPK1TES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

DIDYSIS Oflau ii Dirbtuvė: 527 N. IVESTEBN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: 8EELEY 6103

NARIAI
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aeociadjoa.

AMBULANCE
Patarnavimai

Dieną ir Nakt į.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalysa

NUUODIMO 9 VALANDOJE

[JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
IMBl lANCE Dieną Ir Naktį

4886-87 SOUTH HBRMIYAGR AVENUE

Tel. YARDS 17A1-1T42
43S2-S4 EOUTH CAUFORMA AVENUE '

Tel. LAFayetto vm
RADIO PfcOORAMAŠ —8:00 val.Plrmad ir Ketvirtai vak. 

Ii stoties WGJCS (1388). sa Povilu SaiUmteru.

Kreipkitte į -

.ANTHONY B. PETKUS
'   ...........■■■ išiini———

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PA+OGUMUI:

1410 South 50th Avonue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

' 6812 So. Wostom Ave„ Chicago
' - Telefonas GrovehiU 0142'

Mūsų patarnavime* yra greita*, mandagu* ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

L I. ZOLP
1646 W1»T 46tb STREET Pilone YARDH 07»J

MAŽEIKA EVANAUSKAS
4319 UTUAN1CA AVĖ.* Phones YARDS

LACHAWICZ m SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 106tb ST. Tel. PULLMAN 127n
2414 WEST 23rd PLACE Pilone OANAL

L BUKAUSKAS
19821 SO. MICUOAN AVĖ. Phon. PULLMAN 966 >

ANTANAS M. PHILLIPS
4997 IJTUANICA ĄVENUB Phone YARDS 4888

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CAI.IFOBN1A *VE. Phone LAFAYETTB 8572

SSM 80. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREE1
Telephone YARD8 1419

P. I. RIDIKAS
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

i.Tii ■ ih

LIETUVAITE DĖDĖS ŠAMO 
ARMIJOS TARNYBOJE

. .R’ Miss Maryann Chase
I 4-M (Čaikaoskaitė) >
*Miss. Maryann Chase (Čai- 
kąuskaitė) 1943 metais, ba- 
fendžio 9 dieną, išvyko į 

‘iiowa statė mokytojų kolegi
ją, Cedar .Falls, Iowa, kur

lavinasi karo tarnybai.
Maryann Chase yra buvu

si Darius-Girėnas Auxiliary 
of the American Legion sek 
retorė ir co-chairman of the 
Darius Girėnas Red Cross 
Unit.

Ji baigė 1934 metais šv, 
Kazimiero Akademiją. Dir- 

Sears, Roebuck ir Co., 
62nd ir* Westem avė., kur 
gavo leidimą iš kariškų pa
reigūnų vykti į WAVES, tar 
nauti savo kraštui. I i

Miss. Maryann Chase tė
vai, Mr. ir Mrs. John S. 
Chase, gyvena 6640 Šp. Fran 
ęisco avė, Chicago.

ajamos iš automobilių ženklelių
Illinois valstybės automo- 
ių departamentas,^pereitą 
tradienį, pranešė, jog iki 

džio 1 dienos buvo išsi
imta 1,143,819 keleivinių au
tomobilių leidimų, ir 168,411 
leidimų dėl trokų.

1942 metais, balandžio 1 
dieną keleivių automobilių 
leidimų buvo išsiimta 1,519,- 
328 ir 194,186 leidimai dėl 
trokų. '

Chicagoje iki pereito an
tradienio mašinų ženklelių 
buvo išsiimta viso 316,818 ir, 
gauta užmokesnio -3,494,990.

Pereitais metais tuo pačiu 
laiku buvo parduota 509,404 
ženkleliai ir gauta užmokes
nio $5,263,371.

Pereitais metais už maši- 
nių ženklelius buvo gauta 
$5,860,000. šiais iųetais tik
ima gauti $4,755,000.

Mėlynos stampos Į
Ateinantį šeštadienį įsiga 

lioja G, H, F serijos < mėly
nos stampos.

Platink įdomiausią laikraš 
tį “Draugas”.

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR. VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR 

^APYLINKES LIETUVHA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

nARClITI-f
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

• Vienintelis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

! v Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 VAI^ P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:80 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. V AK.

Phone: GROvehill, 2242

WHFC-I45O kil,

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furnltnre Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kair 

, NAUJĄ savo
dirbtuvėj. Di-. 
nelis pasirin-' 
kimas visokių 
spalvų apdan> 
galų.

• • *
2-jų 

ŠMOTŲ 
Kainos

* SPRINGSAI Jutų parlor
AUK 4- I Mto Y1* ^aiP ma”
OIA1J ' I tote> Bet tokių jau

negautumėt

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WE8T ROOSEVELT ROAD

NAUJAS ARMIJOS GINKLAS Gegužės 3 dieng 
Chicagos jaunuoliai 
valdys miestą

Chicagoje gegužės 3 die
ną prasidės jaunimo savai
tė. Jaunimo savaitės proga, 
gegužės 3 dieną jaunuoliai X Visos Chicago lietuvių 
trumpam laikui užims vai- bažnyčiose ruošiamos! Di 
dyti kai kurias Chicagos džiosios Savaitės apeigoms 
miesto įstaigas. [Lietuvių bažnyčių altoriai

Jaunuoliai užims mayoro kiekvienai dienai pasižymi 
ofisą — viešų darbų komiai- menišku papuošimu, kūrį at- 
jonieriaus ofisą, taip pat heka seserys kazimierietės. 
gaisro ir sveikatos ofisą ir Net svetimtaučiai lankosi ir 
kitas įstaigas.

Toji diena bus paskirta
gėrisi.

X Chicago Lietuvių Mo-

t 'i "Draugas” Arne piloto
Nauujas Jungtinių Amerikos Valstybių ginklas, apie kurį daugiausia kalbama. Tai daiktų karo reikalams, 

yra Rocket gun, kuris laikomas ant kareivio peties, o kitas kareivis šauna. Šis ginklas 
bandomas Fort Wačren, Wyo. Pirmą kartą leidžiama parodyti šio ginklo vaizdas, šis 
ginklas yra svarbus U. S. pergalėms š. Afri koje. Jis duoda kareiviui apsiginti nuo pill- 
boxes, ginkluotų vežimų ir vidutinio dydžio tankų.

rinkti senus daiktus, kad'terų klfibas šįmet mini 20 
vyrukai ir mergaitės su- metų gyvavimo asbaV-fj, Nu
rinktu kodaugiauslai senų ri bus paminėta, bankistu ge

gužės mėn. pradžioje, Blak- 
stone Hotel. <

ARD 2 skyriaus, Bri-Pirk karo bonus ir štam
pas. Tuo prisidės! prie karo 
laimėjimo.

X

Nacių šnipo padėjėjai kauntės 
turi gerą gyvenimąkalėjime

KADA BUS NAGRINĖJA MA. APELIACIJA. TRYS 
VYRAI LAUKIA ELEKTROS KŽsDES.
Pereitais metais šeši chi

cagiečiai vokiečiai buvo ras
ti kalti garsioje Haupt išda
vystės byloje. Jie buvo kal
tinami, kad padėjo jaunam 
Hauptui, kuris buvo, atvež
tas vokiečių submarino į šį 
kraštą sprogdinti* karo fab
rikus Ir kitas svarbias vie
tas. Jaunas Ęaupt buvo už 
šnipavimą pasodintas į elek 
tros kėdę, pereitais metais, 
rugpiūčio mėnesį. 

NUTEISTIEJI

Vėliau buvo nuteisti: Hans 
Max Haupt, jo žmona, Erna, 
tėvai Herbert Hans Haupt,

turi šalimais kambarius. Mo 
terys yra ketvirtame aukšte 
ir jos gali susitikti ketvirta 
me kambaryje.

Trys vyrai susitinka kar
tu ir gali palošti kartomis.

Kalėdose visi šeši buvo su 
sitikę ir valgė Įtartu dide
liame kambaryj ^pietus.

Stebėtojai sako, jog pana 
šaus tipo kaliniai nacių kalė 
jime neturi tokįų teisių, ko
kias, kad turi jie čia.

Karo bonų vajus

GAVO DIVE BOMBER MODELĮ

“Draugas” Acme photo

Prezidentas Roosevelt, laike vizito Douglas Aircraft fa
brike, Tulsa, Oklau, priima iš Ottis Smallwood (dešinėje), 
jis atstovauja fabriko darbininkus, dive bombanešio Doug
las A-24 modelį.

Antras karo bonų pasko- Dešimties puslapių 
los vajus Chicagoje sskmin- ■ .vi L |L ■ 

kuris buvo atvežtąs vokie.gai vyksta. Bus aplankyta laisnas Kama apie 
čių submarino j šį kraštą; privatūs asmenys namuose e alf a mpilp 
Walter Otto Frdehling ir jo ir bus paraginti pirkti karo ” *
žmona, Lucille, dėdė ir tetų- bonus arba duoti pasižadėji- Gordon Buck, tvarkytojas

Dabar eina ginčas dėl 
vieno cento '

Gatvėkarių kompanijano- 
ri, kad ir toliau būtų palik
ta aštuoni centai už važia-

lė Huberto, ir Otto Richard mus, kad pirks karo bonus. Grolier Society, kuris spaus vimą. gatvėkarių. Chicagos
Wergin it jo žmona,
Hauptų draugai.

Trys vyrai buvo pasmerk 
ti mirti elektros kėdėje, 90 jų1 HjfUrjlĮt "dovana" - 
žmonos buvo nuteistos po’ 25 J ,, < j. « _ -
metus kalėjiman už Ui, kad 0011108$ ¥6110$ $75. 
padėjo jaunam Hauptui, įcai

Kate,

Darbininkai perka

H

tažo darbams.

PADAVĘ , APELIACIJĄ 

> Visi šeši nuteistieji pada

jis'atvyko į Šį kraštą šabo-
Trijų dienų Hitlerio gįm- teisme.

Udienio celebravlmas pra- Mrs. Lillian Buck, 39 metų 
sidėjo pereitą - antradienį amžiaus, 5000 Marine str 
Jackon Franklin name 309 užvedė bylą dėl atskiro iš- 
West Jackson boulevard. laikymo.

dina: “The B jok of Know- miesto advokatai ir kiti as- 
ledge”, parašė savo žmonai menys įrodinėja, jog 8 cen- 
dešimties puslapių laišką.
Gordon Buck Ūme laiške ra 
šo, jog šeimyninis gyveni
mas ne jam. Tai paaiškėjo

Ui yra perbrangu ir sako, 
jog turi būti grąžinu 7 cen
tai už važiavimą gatvėka- 
riu. ? :

Nors vienas 'centas ne-

dgeporte, metinio vajaus pro 
ga Šv. Kazimiero viettUęly- 
nui spėjama bus sukelta iki 
$700.00. Vajaus užbaiga bu
vo praeitą sekmadienį para
pijos salėj. - t

X Pranė Dabulskienė, 
4606 S. Paulina St., ir Ona 
Urbonienė, gyvenanti Blūe 
Ialand, III, seserys, - šiomis 
dienomis aukojo savo brau* 
gaus kraujo Raud. Kryžiui. 
Pirmoji, Dabulskieųė, jau 
antrą kartą aukojo.

X Ignas Sakalas po jubi
liejinio hankieto dar vis gani 
na sveikinimų iš arti ir to
li. Vakar gavo reikšmingus 
sveikinimus nuo3 J.: Boley 
(Bulevičiaus), radio anaun- 
cerio New‘ Yorke; ir nuo 
komp. ,Į, Žilevičiaus iš Eli- 
zabeth, N. J. . ; '

X Labdarių Sąjunga pas
taruoju laiku tikrai rodo di* 
delį veikimą. Ne tik centras, 
bet ir skyriai darbuojasi se
nelių prieglaudos įrengimu. 
Praeitą sekmadienį Dievo 
Apvaizdos parapijoj L. S. 
skyrius savo vakaru sukėlė • 
tam reikalui per $300.00.

X Ne tik aplink mus, ale 
ir toliah nuo mūs žmonės 
pasiilgę pavasario. Autai, 
New York ir apylinkėje kai 
kuriomis dienomis būna tik
tai trimis laipsniais aukš
čiau nuo šaižiausio*-dienos 
prieš 72 metus. Visi dreba 
ir sako, kad jau nusibodo

57C

I>

2,500 darbininkų buvo pa-
vė apeliaciją. Dabar paaiškėįkviesta dalyvauti iškilmėse, 
jo, jog įvykinimas bausmės 
yra nutęsiamas. U. S. Attor 
ney J. Woll prašo apsliad-

Mr. Gordon Buck ir Mrs. 
Lillian Buck vedė prieš 20

daug yra, bet, kai dažniau
važiuoji, susidaro per metu. “ ^f’Ku7 d'ingo pavaaa-
nemaža suma. I . ,, 178?.}«-, 4 <•’ p ;

Federalinės valdžios ats-J __________ _ - r ,
tovas taip pat tvirtina, kad M .
aStuoni centai yra perdaug DidžĮMielojI laimt yra mei 
už važiavimų g£Xiu. » ~ v

kad nupirktų.ponui Hitlerini tų ,r aai , n0 
“dovanųHitleriui bue nu- Kovo dieną Buck js. 
pirkta bombų “dovana”. Skolinam Pinigus

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGU8 

PATARNAVIMAS 
KRElPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl

I 94 3
SUPREME

SAVINOS and U>AN 
ASSOCIATION •

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius Ir Iždininkas

Plėšikai lietuvio„ vyko biznio reikalais ir at- 
Kiekviena bomba kaštuoja „lunt5 deilmtjeg
po $75. Toe bombos bu. ati- ,apių laUką kurfame sak0 |ayeme

^L±aTlH?'jagj'‘jaU',mai8kiria’i- I Try. ginkluoti vyrai, per-
v .P a"i Teismas nusprendė, kad eitą antradienį, lietuvio ta- 

menUs nori, kad kodaugiau Mr k&g g&vaitę mokg. veme> 4459 Halgted stf^
tas balandžio 26 dieną. WoU,Jų. " tų 185 žmon°8 » tavernos savin nko ir ke-

nio teismo, kad duotų jam 
daugiau laiko, kad galėtų at 
sakyti į apeliacijos argumen 
tus.

Valdžia norėjo, kad atsa
kymas į apeliaciją būtų duo

prašo, jog būtų nutęsta iki 
gegužės 20 dienos įr» šeši 
apeliantai dar turės 10 die
nų atsakymui. Jei Wolls pra 
šymas bus patenkintas, tai 
žodiniai argumenUi bus pra 
dėti nagrinėti gegužės 11 
dieną ir gali užsitęsti iki 
birželio mėnesio.

Darbininkai perta bombas 
Hitlerio gimtadienio proga, 
kaipo “dovaną”. ,

kol baigsis byla. tūrių kostumerių pagrobė 
$507. Taverna priklauso Juo
zui Smilgių!.

GYVENIMAS KALĖJIME

šeši chicagiečiai vokiečiai 
yra kauntės kalėjime. Trys 

1 vyrai yra trečiame aukšte,!moterų.

\ • r— v

Vedamas tardymas
Dabar Chicagoje vedamas 

tyrinėjimas dėl juodos viš
tienos rinkos.

Ieškomas vyras
Chcagoje ieškomas vyras, 

kuris kasiam užpulti keletą

Trys jaunuoliai 
sulaikyti

Snperior, Wis. — Trys , , . •
Douglas kauntės jaunuoliai laipSI1| 

prisipažino, kad jie pavogė Karo departamentas, per- 
galvijų, juos užmušė ir par- eitą antradienį, pranešė, jog

Pakeltos į aukštesnį

_______

davė Duluth mėsos pardavė
jui. Jaunuoliai sulaikyti ir 
patraukti prieš grand jury.

SKELBKTTE8 DRAUGE

636 Women’a Army Atudlla 
ry Corps narės buvo pakel
tos į aukštesnį la-psnį, iš jų 
40 moterų yra iš Illinois vai 
stybės.

OABABTINl
DIVIDENTU
KATA 4%
1751 W. 47th StrMt

■




