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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not periah 
from the earth.”

■—Abraham Lincoln
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JAPONU MILITARISTAI BUS NUBAUSTI!!
Amerika nebijo Japonijos išdidžių

■ ■grasinimų .
Atsiminkite savo draugus kai taikysite 
savo bombas — Patterson
WASHINGTON, bal 22 — I kūnai nCg?1 >Ponai; lr ««- 

Gen Henry Arnold, vyriau-'kiai Pasirodote kad geriau
sis kariuomenės vadas, šian
dien kreipėsi į visus kariuo
menės lakūnus, kad jie atsi
mintų koks likimas jųjųlau 
kia, jei pateks į priešo ran- 

ykas. Jis sakė, kad mūsų 
^priešas japonas tikrai mūsų 

nepasigaili, tai reik panašiai 
elgtis ir su juo.

Gen. Arnold’o pareiški
mas lakūnams buvo toks: 
“Nepaisydami jokių milita- 
riškų taisyklių ar žmonišku
mo dėsnių, japonai nužudė 

lakūnus kurie nelai-
li pateko į japonų ran- 

ras atakoje prieš Tokyo 
praeitais metais. Šie lakūnai 
mirė karžygiškai. Mes negai
lime ilsėtis, turime {padvigu
binti savo jėgas, kad visiš
kai sunaikinus tuos karo 
J|-jnigaikščius kurie taip iš
niekino mnus.’’i i i j U *1

KAIP ATSAKYTI . 
JAPONIJAI

Gen. Arnold ’as toliau tę
sia savo pranešimą: “Atsi
minkite savo draugus, kai 
taikysite kulkosvaidį į Zero 
lėktuvus (japonų . greitasis 

-kovos lėktuvas). Atsiminki- 
• te draugus, kai taikysite 

bombas į Japonijos bazes.”
“Jūs,” sako toliau gen. 

Arnold, “parodėte, kad tik
rai esate geresni kovos la-

bombarduojate negu japo
nai, tai ir duokite jiems ge
rą atsakymą į tuos negailes
tingus barbariškumus ku
riuos parodė jūsų drau
gams. ” ’ *

Tokie gen. Arnold’o pa
reiškimai buvo paskelbti, 
kai Prezidentas Rooseveltas 
užvakar pranešė, jog gautos 
oficialios žinios apie nužu
dymą lakūnų, kurie nusilei
do Japonijoje po sėkmingo 
bombardavimo žygio Tokyo 
vieni metai atgal. 16 Ameri
kos didžiųjų bombonešių su 
80 lakūnų ir gen. Doolittle 
jųjų priešakyje dienos metu 
bombardavo Tokyo.

Nebus atkeršijimo 
japonų neiensviams

WASHINGTON, bal. 22 — 
Jungtinių Valstybių valdžia 
nemano kokį nors atkeršiji
mą įvykinti prieš japonus 
nelaisvius, kurie yra dabar 
mūsų rankose. Toks buvo 
Under Secretary Patterson’o 
pareiškimai. i

Patterson’as sakė, “kad 
mūsų atkeršijimas bus pri
taikintas Japonijos Karo 
Viršininkams, kurie tokius 
nusprendimus įvykdė prieš 
mus.“

Mme. Chiang Kai-Shek Įspėja, 
alijantus apie Japoniją

Kinija Jau senai kenčia panašias ♦ x
kančias

z
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NUSKENDO 12 MIL. 
TONŲ LAIVŲ

WASHINGTON, bal. 22.— 
Senato Karo komitetas tik
rai negailestingai kritikavo 
laivyno departamentą kai 
buvo paskelbta, kad ašies 
submarinai nuskandino dau
giau negu 12 milijonų tonų 
laivų pereitais metais.

Toji suma tonų nuskan
dintų yra didesnė nebu bri
tų Amerikos pastatytų nau
jų laivų tonažo. Senato ko
mitetas tikrai mano, kad šis 
nuskandinimas laivų nesu
mažės, kol laivyno departa
mentas nebaigs greičiau sa
vo palydovinių laivų progra
mą.

Rommelis vėl turėjo 
atsitraukti

ALIJANTŲ VYRIAUSY
BES ŠTABAS, Jiaurinėje 
Afrikoje, bal 22. — Kaip 
įniršęs žvėris, kuris niekur 
negali pabėgti, Rommelis 
įvykdė kelis smarkius smū
gius prieš alijantų kariuo
menes Medjez-el-Bab ap;
linkėję
dienas. 0 visais atžvilgiais 
jis buvo pilnai atmuštas ir 
jojo kariuomenės dalys pa
sitraukė raišioti žaizdas.

Medjez-el-Bab apylinkėje 
Rommelis padarė Stipriau
sius savo žygius, nes ten 
vartojo apie 5 batalijomis 
apie 70 tankų. Ataka buvo 
pradėta mėnesienos šviesoje 
ir tęsėsi per visą naktį, bet 
tuojau kai pirmoji dienos 
šviesa pasirodė — Rommelis 
pasitraukė.

Sakoma, kad Rommelis 
prarado apie .27 tankus ir 
sąjungininkai savo globon 
paėmė apie 500 kariuomenės 
nelaisvėn.

SAKOMA, KAD JUOS JAPONAI NUŽUDĖ Mes žudysime kitus lakūnus" 
-sakoTokyo
Japonai gina savo pozicijas atkeršijime

“DrftUffaa” Acme pboto

Keturi Amerikos lakūnai buvo numušti laike Tokyo bom
bardavimo, balandžio 18 d., 1942 m., ir paimti į nelaisvę. 
Tikima, kad šie amerikiečiai lakūnai buvo japonų valdžios 
nužudyti. Viršuje, iš kairės į dešinę: Robert J. Meder, 
Lakewood, Ohio; Robert L. Hite, Earth, Tex.; žemai, iš 
kaires į) dešinę: Lt. William G. Farr, Darlington, S. C.; 
Lt. C. T. Nielson, Hydrum, Utah. r

TOKYO RADIO, bal. 22. 
—Tokyo Radio praneša, kad 
Prezidento Roosevelto pro
testas prieš žiaurumus pa
reikštas nelaisvių lakūnų 
atžvilgiu yra menkniekis, 
nes panašus žiaurumas bus 
įvykdintas ir kitiems lakū
nams kurie pateks į jųjų 
rankas.

Vienas Tokyo Radio pra
nešimas aiškiai dėsto, kadzy 7
Prezidentas Rooseveltas no
ri atsakyti į “bangą“ kuri 
dabar kyla, kadangi cenzū
ra tiek daug žinių sulaiko 
Amerikoje.

JAPONAI GINA SAVO 
POZICIJĄ

Japonų Radio pranešėjas, 
sako Amerikos Karo Infor
macijos Ofisas yra kritikuo
jamas dėlei cenzūros daro
mos Amerikoje.

Japonų Radio sako, kad 
tokie sušaudymai kaip tik 
ynai reikalingi, nes lakūnai 
negailestingai bombardą v o 
it apšaudė nekaltus pilie
čius, ligonines, mokyklas.

Toliau Tokyo Radio grą- 
sina kiekvienam lakūnui, 
kuris mėgins atvykti į Ja
poniją bombarduoti. Sako

bombonešių kurie gali bom
barduoti ir atlikti ilgas ke
liones i/mes tikrai atkeršy
kime jiums.

Japonijos Radio baigia sa 
vo pranešimus su grąsini- 
niu, “jūs bombarduosite 
mus, mes bombarduosime 
jus. Tai yra karas!”

Amerikiečiai bombar
duoja Gilbert salą

WASHINGTON, bal. 22.— 
J. V. Laivyno Departamen
tas šiandien praneša, kad 
lakūnai bombardavo japonų 
bazes Gilbert Island, Pacifi- 
ke, dienos metu. Sakoma, 
kad japonai iš tų vietų labai 
dažnai tykoja Amerikos pre
kinius laivus.

Iš atakų ant Gilbert Is- 
land visi Amerikos lakūnai 
sugrįžo laimingai ir prane
šama, kad Amerikos lakūnai 
net nušovė 5 Žero lėktuvus 
fr gal net pasitaikė iš viso 
7 nušauti. Gilberte Island 
yra 675 mylios nuo Guadal- 
canal salų.

Bombarduojami nacių
——

jie, kad nuperka vienos pu-
8ėB bilietą į pragarą tam orlaivių fabrikai

Tegul Hitleris nemano vartoti 
nuodingas dujas

Ar mano pravesti vieną didelę
"kemikalinę ofensyvą?"

LONDONAS; bal. 22. — džia sako, ji turi surinkusi 
Jei Hitleris panaudos

kuris atvyks. >'

JAPONAI ŽADA
ATKERŠYTI

Toliau Tokyo Radio pra
neša, kad amerikonai mano, 
jog vienintelis būdas nuga
lėti Japoniją yra bombarduo 
jant Tokyo. Atsiminkite, jie 
sako, kad ir mes turime gerų

NEW YORK, bal. 22. — 
Mme. Chiang Kai-Shek va
kar šitaip išsireiškė, kai iš- 

• girdo, kad japonai žiauriai 
x nužudė Amerikos lakūnus; 

< “šis įvykis turėtų griežtai 
« nustatyti alijantus prieš 

jų priešą, kuris nežino kitos 
taisyklės kaip žiaurios jė-
go*.”

Tolimesniame pasikalbę ji 
me su Mme. Chiang Kai- 
Shek, ji aiškiai pasisakė 

Jog amerikiečiai tikrai gali
Tusilaukti daug panašių 
žiaurumų iš Japonijos, ne
bent mes “visiškai ir grei
tai jį nugalėsime.7

Kinijos vado žmona, sakė. 
kad tpkie Japonijos pasiel
gimai jai tikrai nėra ųauja- 
nybė, nes Kinija jau per ilga 
laiką panašius skatuuhus 
pergyvena savo kare ori ja- 

jl^fconato ir niekad nesitiki pa-

sigailėjimo.
Jos galutinas išsireiški

mas spaudos atstovams bu
vo toks: “Nebent mes ją 
nugalėsime visiška* ir grei
tai, tolimesni panašūs žiau
rumai nebus svetimi Japo
nijos militaristams.” •

MacArthur tikrai dar 
neatsistatydins

WASHINGTON, bal. 22.- 
Geh. MacArthur, sausio 26 
d., 1944 metais bus sulaukęs 
net 64 metų amžiaus; jis 
tuo laiku kaip tik galėtų at
sistatydinti su nemaža pen
sija. Under Secretary Pat
terson duoda užtikrinimą, 
kad MacArthur tikrai neat
sistatydins tuo laiku nes 
“jo patarnavimas mūsų 
kraštui yra neįkainuoja
mas.“

Antroji šio karo - 
Didžioji Savaitė

CMCAGO, m., bai. 22 — 
Visa Chicaga šiuo laiku ge
dulo šydu yra apsisiautus, 
nes dabar pergyvena antrą 
Karo Šventą Savaitę. Visose 
Lietuvių katalikų bažnyčio
se vyksta puikios ir begalo 
puošnios šventos Savaitės 
pamaldos.

Šiandien visose Lietuvių 
bažnyčiose buvo Didžiojo 
Ketvirtadienio pamaldos su 
iškilmingomis Mišiomis ir 
procesijomis su Sv. Sakra
mentu.

Rytoj, Didysis Penktadie
nis, ir tos iškilmingos pa
maldos bus tęsiamos toliau 
su lietuvišku iškilmingumu 
ir ypatingumu. Per Didįjį 
Penktadienį Kristus yra at
vaizduojamas kenčiantis ka
lėjime ir Iv. Sakramentas 
yra nuolatsi išstatytas.

nuo
dingas dujas Sovietų frontė, 
tai Anglija persergsti, kad 
sąj/ungininkai tikrai yra pri- 
siruošę atkeršyti su panašio 
mis dujomis.

Britai aiškiai pasisakė, 
kad jei bus galutinai pripa- 
rodyta, jog naciai vartoja 
nuodingas dujas, tai bus per 
visą Vokietiją paskleistos 
tokios dujos, kokių-jie nie
kad dar nematę.
Sovietai Priparodo

Sovietų kariuomenės vai-

«WI
sijos fronte ii* kad naciai 
rengiasi prie vienos didelės 
sėkmingos “chemiką 1 i n ė s 
ofensyvos” prieš sovietus, 
kad galutinai likvidavus tą 
frontą

Tai naciai tikrai neilgai 
galėtų džiaugtis dujų pasi
sekimu, nes jau yra išdirbti 
planai paleisti iš orlaivių 
milžiniškus debesis nuodin
gų dujų virš pačios Vokieti
jos.

KARO FRONTUOSE
AFRIKOJE—

TUNISIJA, Britų Pirmoji Kariuomenė sėkmingai at
mušė Rommelio žygius prie Med-jez-el-Bab. 25 tankos bu
vo sunaikintos ir 600 paimti nelaisvėn. Britų 8-oji armija 
atmušė dvi atakas prie Endefidavllle.
EUROPOJE—

•
RUSIJA, Naciai sutraukė dideles jėgas tankų ir orlai

vių prieš rusų kariuomenę Kuban apylinkėje. 
PACIFIKAS—

ORE, Alijantų lakūnai padarė 10 bombardavimo ke
lionių virš japonų basės Naujoje Gvinėjoje.

rusų fronte
'■ MASKVA, bai. 22. —Na
ciai ir Sovietai žiauriai ko
voja prie Kuban Vakariniam 
Kaukaze. Naciai dėjo dide
lės jėgas, kad atmušus ru
sus bet visiškai nepasisekė 
jųjų žygi’-

Sovietai prisipažino, kad 
mažos nacių grupės pasek
mingai vienoje ar kitoje vie
toje įsiveržė, bet mažai nuo
stolių padaryta. Kovose 
tarp atskirų nacių ir sovie
tų, naciai sėkmingai huvo 
atmušti ir apie 400 
buvo nužudyta.

WASHINGTON, bal. 22.— 
Jungtinių Valstybių Flying 
Fortresses ir Liberators 
bombardavo ir beveik visiš
kai sunaikino Focke-Wulf 
orlaivių fabriką Bremen mie 
ste ir nušovė 95 nacių kovi
nius lėktuvus, kurie buvo 
pakilę nuvyti J. Valstybių 
bombonešius.

Gen. Patterson pranešė, 
jog Amerikos nuostoliai bu
vo “didesni negu paprastai“ 
nes 16 bombonešių nesugrį
žo. Faktas, kad tiek daug 
dabar žūsta bombardavimo 
atakose virš Europos, paro
do, kaip sėkmingai vyksta 
bombardavimai. Taip, ameri 
kiečiai tikrai eržina nacius?

nacių

BRITAI BOMBARDAVO 
NAPOLI

CAIRO, bal. 22.—Sunkieji 
britų bombonešiai šiandien 
bombardavo Neapolio uosto 
įrengimus ir kaikurias stra
tegines miesto dalis. Visi 
bombonešiai grįžo.

TRUMPAI...
CHICAGO, m., bal. 22 — 

Eina derybos prie Illinois 
Chamber of Commerce ir 
matosi, kad bus susitaiky
mas tarp miesto, valstybės 
ir federalinės valdžios rei
kalavimų dėl nustatymo giat 

, vėkarių mokesčio iki 7 ir 
pusės centų.

WASHINGTON, bal. 22.— 
Senator Wheeler, demokra
tas, stengiasi pravesti sena
te prašymą, kad šeimų tėvai 
būtų paliuosuoti nuo* karo 
tarnybos nors iki metų pa- 

: baigos.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, bal. 23, 1943

valstybėj. Dabar atsisveiki
no ir sako turėsiąs vykti ki
tur. Manoma, kad kur nors 
už vandenyno. Draugai bu
vo suruošę jam išleistuves.

PASIŽYMĖJĘS Jei susilaikysi nuo ginčų 
— nei vieno neįtikinsi. Nuo
monės, kaip vinys, juo į jas«
daugiau muši, juo giliau jos 
lenda. — ei u venai.

WASHINGTON. — Kon
greso atstovai vis dar nesu
taria, kad atgaivinti “pay- 
as-yau-go” taksų klausimą,

SKELBK1TES DRAU<TtJ

Trijų metų mergytė, per
eitą treč adienį, Elmwood 
Parke, bėgo tarp dviejų sto
vinčių automobilių. Vienas 
automobilis sudavė į mer
gaitę, ji lik a užmušta..

Merginų Sodalicija čia pa
vyzdingai veikia. Balandžio 
4 d. ji aukojo $25.00 šv. Ka
zimiero seserims, ARD sei
mo proga, ir parapijos rei
kalams $100.00. Dabar So
dalicija ruošias prie didelio 
Motinų Dienos paminėjime 
gegužės mėnesį.

RooMurd, 411. — Balan
džio 4 d. Federacijos susi- 
ithkbne kleb. kun. K. Juo
zaitis pranešė, kad šiais me
tais "piknikai bus ruošiami 
parapijos darže, išvažiavi
mai nebus rengiami dėl ga
zolino raišino. Pirmą pikni
ką nutarta ruošti birželio 
27 d. Komisijon išrinkta*J. 
Milašius ir V. Karvelis.

Pranas Rimkus, tarnaująs 
kariuomenėj, vienai dienai 
buvo parvykęs namo aplan
kyti tėvus. Jis esti stovyk
loj Texas valstybėj.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line 

Furnttare

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYT"’'S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
TStaiso

Ofisas Ir Akinių Dirbtinė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Nedalioj pagal sutarti.

Domininkas Varašius be
galo džiaugiasi “Dravjgu”. 
Sako, “Draugas” — geriau
sias laikraštis, daug įvairių 
ir įdomių žinių paduoda. Giri 
lisi, kad anksčiau nesusipra
to užsiprenumeruoti šio dien 
raščio. Istrkrųjų, “Draugas” 
dabar toks įdomus, kad kas 
tiktai pradeda skaityti, ne
gali su juo skirtis.

Balandžio 11 d. visos čia 
katalikiškos draugijos ėjc 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos, o po. Mišių šv. para
pijos salėj turėjo bendru' 
pusryčius. Su dvasine pagal
ba tuo metu klebonui buve 
atvažiavęs vienas kunigt 
marijonų — kun. J. Pauliu- 
koUis. Klausė išpažinčių ir 
sekmadienį pasakė du pa
mokslus. Rockfordiečiai sve 
čiui nuoširdžiai dėkoja.

Kovo 28 a. Moterų Sąjun
gos kuopa buvo suruošus 
pramogą (bunco* party). R. 
Kryžiui jos paaukojo $100, 
o parapijai nupirko du to
nus anglių. Ačiū sąjungie- 
tėms už tokį gražų pasidar
bavimą.

Marine Lieut. James” Ė. 
Swett, 22 metų, San Mateo, 
Cal., vienoje kovoje, Solo- 
mons apylinkėje, balandžio 
7 d., numvšė 7 japonų bom- 
ba nėšius.

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHAND1SE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 0051
Rockfordo gyventoje i da 

bar visi prie darbo. Jei m 
dirbtuvėse, tai namie prie 
taip vadinamų “Victory gar 
dens”. Sodinama bulvės ir į- 
vairios daržovės. Jei Dievas 
duos tam vaisiui užderėti, 
daugelis tarė?, iki valio® švie 
žiu daržovių. Be- to, dauge
lis stato vištininkus, tvena 
tvoras ir augina vieni ^viš- 
fcasį kiti dvi
rankas tr sumanumo* žmo
gus negali badauti.

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 
junis pildo dydžio DYKAI. Jei 
neduos grfeito paliuosavimo nuo 
skausmo ir jūs būsit nepatenkinti 
pasekmėmis ir to pakelio žema 
kaina, grąžinkit nesunaudotą dalį, 
ir jums nieko nekaštuos. Nesiųs- 
kit pinigų, tik savo vardą ir ad
resą i:
ROSSE Products Co., Dept. X-6 
2708 W. Farvveil Avė., Chicago, Ui.

(Skelb.)

Balandžio 11 d. LRKSA 
137 kp. aukojo Raud. Kry
žiui $30.00 ir šv. Kazimiero 
seserims, ARD būsimo sei
mo proga, $25.00.

Šiomis dienomis buvo par- 
yykęs iš kariuomenės namo 
dr. B. Bolotoff su žmona. 
Iki balandžio 10 d. jis buvo 
karių stovykloj Michigan

ru Zobienė, 67 m. amžiaus. 
Po bažnytinių pamaldų pa
laidota Šv. Marijos kapuose.

Koresp.
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1980

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos- 11-12: 2-4- Ir K-8ft-«-?w 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

N A U J I
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c vienas

SPECIALI S IŠPARDAVIMAS !
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

BEN MOORE “One Coat’
ENAMELMALIAVA’ Ofiso Tel.

ŠiomiE dienomis rrfirė A- 
dėlė Voitiedfe, po pirmu vy-

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

S241 S. Halsted St., Chicago.

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 11

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos 3 3 popiet

Už galioną

, .KEM-TONE
$2.78

Grindų Lygintojai
(Floor Sanders)

Už vieną dieRą $1.50

FLAXOAP GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. 'tik susitartus.

2 svarų 
blėka . Čikfcgiečiij I’olka 

Stasytės Polka. Radlt 
Orchestra

Močiutė Mane Barė
Mylėjau Mergelę. . . . Vikt
Afckerls ir ltadio O.chestra
Plaukia Mano naivėlis
Jaunoji Mergelė .... Vikt
Bekeris ir Kadio Orchestra
Gegutės Polka
Vestuvių Polka............ Radk

Orchestra
Noriu Miego
Man Pasakė Karveliukas—
Kadio Orchestras ir Vik 

- Bekeris
ltadio I’olka
A'rfnottikos Polka. .. .Radlt] 

Orchestra
P ragena u Zirgel į
Kisim Ijaukai!........Ant.
Vanagaitis h- J. -Olšauskas 

ir Orchestra,
Tykiai, Tykiai 
llziedūkas. .. .Vyrų Oktetas 
Rudens Pasaka t
Vęltui Prašysi................... A.

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

Grasinti
Ku-Ku Valdas 

Tėvynės Polka.. .Tarptaut.
Orchestra

Linksmas Jaūniihėls
Agotėlės... šokių Orchestra
RITMU KĄ attuvuinii vM 

rekordai — ATnrTfkmr.ški, Kla
siški — V'ietor, Columbia, Uecea.

TIKRAS
LINSEED ALYVA 

98c

Rešzldencija REPublic 5047
Nedėtiomfs Susitarus.

CHARLES P. KAL
’ ADVOKATASUž galioną

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TaL MIDivay 2880 Chicago. U
OFISO VALANDOS:

V uo 10 iki 12 vai-, ryto, hnb 2 iki 6 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki -8:30 vai. vak 
\edeiioiui8 nuo 10 iki 12 vai. dieno

WALL PAPER
(Roofn Lots) 

Parsiduoda nž ....
Y" -1'— » v-vi - -IT auKSCiaU ’

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

y 1C
paketas .....................

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

6322 SO. WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROapect 1012-07^1 DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. i 
Seredoj pūgai sutartį.

PAINT STORE
TEL. CANAL 4866

A. A. SLAKIS
PABANDYKIT “CKYSTALEAR” 

dabar l
.Modemiškas Vacuum Tube

Girdėjimo l’agclbtuvas 
AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

16145 ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiso Tel.: OENtral 1824

telefonas HEMlock 5849 LIETUVIS DAKTAlf 
OPTOMETBISTAS1623!)kaulina Russian and Turkish Baths

Savo Sveikatą Pagerinsite Atsi'ankydami .,

&L£a?TRIKINIAl TREATMENTAI •
Uttra-Vlolet Sunshine ir Infra Red Light r 
ttadiattons, 8we<Dsh Massage ir Movementa. MKhzB

Moterims — Trečiadiienials.
Tėfefrtns: VIRgiuia 9493 l>Tf7iii

A. F. CZESNA, savininkas LjfiVfcliHHl

1457 W. 45th St..,.. Kamp. Paulina St

14064 GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6757 So. Western Avė.

OFISO VALANDOS:
Popiet nuo 1 iki 8 vai.; vak. 7-9
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniaii- 

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutarti 

Namų Tel.: Aberdeen 4774

IBmMP. Priteikiu akinius
atsakomingai ir ui 
prieinamą kalną.

JOS. F. BUDRIK
KRACTLVCE

3241 So. Halsted 9.
. ........
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADTO PATAISYMO — 

Saukite YAB»8 8088.

14077

20086

26091

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seėtad. 8:80 iki 9:30 vak. 

CUIrmariieniiitN pairai miaitartma

SVERIA MAMAU 1 UNrtSOS 
KlconomUkaii A IšmokėjimoDABAR Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namų Materijolą Už Dar fcemdmis Kainomis!

Atvykite { mūsų jardų ir apžiūrėkite sta- 
ką ir ankštą rūšj LENTŲ — MILLWORK 

STOGU IR NAMU MATERIJOLĄ — 
Cb dėl garažų, porčių, viską, skiepų ir flctų. 
UjJ PASITARKITE SU MCSU EKSPERTAIS 

03 kaslink pertalsytno namų.

3241 S. Halsted St.
Krautuvė — Rakandų, Radio 

ir Jewelry.
Tel. CALUMET 7287

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smailina. Jr.

OPTOMBTKIBTAI 
1801 Ro. Ashland Avenue

SUPAŽINDINKITE KITUS 
for urrNit -BRAunr*

■Apildyk Hiiponii ir kli|ak (Ubai 
Norta DrmonotrMiJoo nsmuoM. 
Atoliioklt Informacijų Knyr* 

B* «aU* Mae ObMcaaljoo AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DfcAUGlJUS NAR■ - - — ■ - --jk-- —........... ....... ...................... . .....
11n<lrlk<» Irf-Mžiaiui Kadio Vrogm 
mal 14-«i<-ft Metai.

W-C-F-L 1000 k.. Sckm. vak.. 
9-ta valanda.
W-H-F-C, 1460 k., Ketvir. vak., 
7-tų valanda.

APROKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

- STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

30)59 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VAjLANLOB: Sekmadieniai* nuo 8 vai. ryto Iki IK vai pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 8:30 valandos popiet

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

Vardas
Aitroms

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.
Sektead., Trečiad ir Šeštadieni 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West Wh P«ace 

Tel. KEPuMic 7888 ^*1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARda 5921. 
lies.: KBNtrood 8167

STATYBAI e- REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
į JtMT PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS CEMOMS
I NDOMMCIO ratoms.TRU-V1S1ON Tnl. OANal 0287GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiao vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

DR. M. WEINE, O.D>

e
HB TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI 1

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpeSGngai globo- 
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Ldan In- 
euranoe Cofporatloo. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai ižmoka- 
jo! pareikalavimo.

—BbMhIJ.U'IIVftl SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE (STAIGA 
— M Metai Sėkmingo Patarnavimo t —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ■
TEL. CALUMET 4118 Joa. M. Mozeris, Sec’y. 3236 SO. HALSTED ST.

DR. 8. WEINE, O.D,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j

,1821 So. Halsted Street
Reaidendja: 0000 So. Artadaa Ava.
VALANDČS: 11 V. ryto IK 3 p.p. 

0 iki 9 vaL vakare.

AKIS EGZAmlNUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E T R 1 S T A I
M SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

422* ARCHER AVĖ. TEU LAFAYETTE 3535

Laikai statymo bažnyčių 
Ir puošimo altorių Jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti SalĮ ge
rais laikraščiais. (Kardino
las Laobra).

>H; FtotasA, Tret’hul.. PenktJUl. Nim 16 ryto iki « vak 
ra<l. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
AeAt*dienlalN Ir Sekmadieniai)* Pagal Sutari |

PLATINKITE “DRAŪGAtA.-.-. - -^a-jAe-Aa-

OUICfc REL'fv wr*hVEfc MF.7H0G

FOOT F-2 SHOE SHOP 
18? NO LA SALLE ST.

MFC.pINr) A<n COMPMY 
z b t. j h C K b u S b c *' ū £ h i C A C 0

IfSfOAL EARNINGS
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Karalius ir Amžinoji liesa
Jėzus Kristus teismo rū- Atsidavusioms ir pamal- 

•• muose stovėjo kaip kalinys, džioms sieloms yra neapsa- 
*jk?.ydai pasiliko lauke ir ‘.‘nė- komas džiaugsmas atsiža-

jo j teismo rūmus, kad ne
susiteptų ir galėtų valgyti 
Velykų avinėli”. Romėnų im 
perijos pasaulinės valdžios 
oficialus atstovas Poncijus 
Pilotas, sėdėdamas teismo 
tribūnoj, pasišaukė ir pa
klausė Kristaus:

X “Tai Tu esi Karalius?’’ 
Jėzus atsakė:
‘‘Rex sum ego — Aš esu 

KARALIUS!”
Tokia atsakymas negalėjo 

aiškesniai ir tikresfiiai aidė
ti iš dieviškųjų Jėzaus lūpų. 
Tokie atsakymo žodžiai ėjo 

' iš Jo, kuris tuomet buvo vai
nikuotas erškėčiais, išjuok 
tas ir įvilktas į raudoną rū
bą, muštas į veidą ir pasta
tytas paniekai, o visgi Jis 
karaliauja Dangišką j ame
Soste kaip laiko ir amžiny
bės Karalius.

jL Šv. Jono Evangelijos ve
damasis vaidmuo giedamas 
Jėzaus Kristaus Kančioje ar- 
ba Didįjį Penktadienį yra 
kilniausias Jo karalybės ir 
majestoto momentas.

Kuomet iš naujo jėjo į 
teismo rūmus, Poncijus Pi- 
lotas vėl pasišaukė Jėzų ir 
Jį paklausė: “Ar Tu esi žy
dų karalius?”-Jėzus atsakė: 
“Ar pats iš savęs tai klausi, 
ar kiti tau pasakė apie ma
ne F’ Pilotas atsakė: “Ar aš 
žydas? Tavo tauta ir vyriau
sieji kunigai man Tave iš
davė: ką esi padaręs?” Jė- 

^fzus atsakė: “Mano Karatys- 
tė ne iŠ šio pasaulio; jei ma
no Karalystė būtų iš šio pa

dėti pasaulio, yra laimė gy
venti Dievo garbei ir arti
mo gerovei, pripažinti Jėzų 
Kristų savo sąžinės ir sielos 
Karaliumi. Tokioms panial- 
džioms sieloms yra tiesiog 
palaiminimas surasti Tiesą, 
kurios grožė ir meilė nesi
baigiama ir amžinoji. To
kios sielos laimingos, nes jų 
dvasia yra laisva, o dvasios 
laisvė eina iš Dieviškosios 
Malonės ir kartu yra apreiš
kimas iš Dangaus.

Todėl, mes Visų pirma pa
žinkime tą Amžinąją Tiesą, 
kuri yra Kelias, Prisikėlimas 
ir Gyvenimas, ir maldauki- 

■ I i I i 3'' v •

Nesustojantis paukštis
Yra paukštis, kuris be su

stojimo ir be maitinimosi 
Skrenda 1,800 mailių. To 
paukščio vardas: “godwit”. 
Jis turi baltus sparnus ir jo 
sparnai turi 220 colių.

me, kad ji sutaptų mumyse 
ir kad mes su ja sugyven
tume, kad būtume laisvi ir 
laimingi — ne vien čia, že
mėje, bet taip pat palaimin
ti mūsų Karaliaus ir Amži
nosios Tiesos nesibaigiamo
je garbės ir džiaugsmo am
žinatvėje. A. T. (Sąmatą)

Kaip surandamas 
medis

J- f
Kadangi mahogany (kie

tas medis) auga tankiose 
džiunglėse, tie medžiai yra 
surandami lėktuvu.

AufomobitiiĮ padangų 
patikrinimas į * "
Birželio 30 diena yra pas
kutinė diena dėl antrojo peri 
odiško apžiūrėjimo keleivi
nių automobilių, kurių savi-

saulio, mano tarnai juk ko
votų, kad nebūčiau išduotas 
žydams; dabar gi mano Ka
ralystė ne iš čia! Tuomet 
Pilotas Jam tarė: “Tai Tu 
esi Karalius?” Jėzus atsakė: 

JL'Tu pats sakei, Aš esu KA
RALIUS.” Aš tęm gimiau ir 
tam atėjau į pasaulį, kad 
liūdyč’/ui apie Tiesą Kiek
vienas, kars yra iš Tiesos, 
klauso mano balso” (Jon.

~ XVHI, 33-37).
Tada Poncijus Pilotas 

klausė Jėzaus:
“Kas yra TIESA?”

K Tokis Piloto paklausimas 
buvo tuščias, be vertės. Juk 
patsai Pilotas stovėjo prieš 
Amžinąją Tiesą, bet nema
tė... neregėjo... Jo siela tū
nojo tamsybėje. Tačiau, jei! 

“ Poncijus Pilotas būtų buvęs' 
atviresnis ir nuoširdesnis, 
bet ne politikas, jis būtų su
radęs ir pažinęs Tiesą. Da
bar, išsikėlęs į puikybę, vai
dindamas dviveidiškumą ir 
skepticizmą, blaškėsi į vie
ną tai į kitą pusę, ir norėjo 
patikti Cezariui, nežiūrint 

; kas įvyktų, nežiūrint kad 
Amžinoji Tiesa klebentų ir 
prašytųsi priėmimo. Kaip 
pasirodo, Poncijus Pilotas 
nesirengė Dieviškąją Motiną 

i priimti./Dėl to, jis prarado 
gražiausiąją išganingą pro
gą, nes buvo bejėgis, nelais- 
vis, ir vergavo patikti pa
saulinei valdžiai.

Taip pat yra ir su pasau
lio žmonėmis, kurie gyvena 
vien laimėti sau garbę ir 
turtų, ir ryžtasi visa valdy 
ti be antgamtinės pagalbos, 
pamiršdami Dievą ir savo 
sielos išganymą.

ninkai turi “B” kortelę.

Didžiausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė.

Parduodame Laikrodžius, Laik 
podėlius, 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 inklmą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi 
kaliikų Knygų. Stygų, Rekor 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. ♦

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

IOHN A. KASS
JEYVELRY — YVATCHMAKER 

* — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pitone: LAFAYETTE 8617

ENSIGN
’ BRUNO STERBIS

ir. S. Navy Air Corps.

Mirė Bal. 16 d. 1943tn„ siu 
lankęs 2S metų amžiaus. Gimė 
Chleago, Illinois.

Paliko dideliame nullfldime: 
tėvelius Aleksandra ir Be--bo
rų (po tėvais Krušaitė) • Ster- 
bius: broi j Joną (non-com-
missioned officer, U. S. Navy) 
ir jo moterj Marcelin: dėdes 
ir tetas Povilų ir Petronėlę 
Jagniboga, Juozapų ir Domicė
lę česnus ir jų šeimas; krikš
to tėvų Juozapų Stancikų (St. 
Charles, III.), ir daug kitų gi
minių, draugų ir paf.Įatanjų.

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

laidotuvės Įvyks plrmadienj, 
Bai. 26 d. 1943 m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
Gimimo šv. Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

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

Iatidot. direktorius Antanas 
B. Petkus. Telefonas Grovehill 
0142.

PASKOLOS . 
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHJCAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887 
j. Kazanauskas

Sekretorius

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
8UKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS
SUKNELIŲ — SEBMSGŲ — 

STOTŲ K KAILIŲ 
Jaunavedėms flyrai ir SnĮmalės 

Mūsų SpedalyU

IR PATYS PAMATYKITE MANDUBNI

PE0PIE5 aOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St. Yards 2o88

Mrs. K. P. Dzlubak Ir Doktt, 8av.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstytu 
popierinių baksi], Patyrimas nerei
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite |ų-C.

CHICAGO CARTON CO.
, 4200 S. Pulaski Rd.

DOCK MF.N
Dienų ir naktĮ darbai. Svarbi Indus
trija. Pastovus darbas. Atsišaukite J 
GATEVAY CITY TRANSFER CO., 
INC. 2028 8. Morgan.

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearhom Street
Te*. RANdolph 0488-048S

HELP WANTED — VYRAI

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

CRACKER JACK CO.
4800 W. 6«th St.

MEKANIKAI 
ARC YVELDERS 

GRINDERS
Punch Press Operatoriai 

DARBININKAI 
REIKALINGI TUOJAU 

SEARLES ELECTRIC 
WELDING WORKS 

13)0 S. 47th Avė. Cicero

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
•MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE / CIIARGERS 
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 Sbcial Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

R. LAVIN & SONS, INC.
3426 S. KEDZIE AVĖ.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI
2748 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite i Colonnųde kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKER8, DARBININKAI Ir 
WELDER8 reikalingi. Dienų ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

YVESTĘRN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedrie.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Intemal ir External

D. 0. JAMES MFG. CO.
1140 W. Monroe.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th tr Clark Sts.

8HTPPINO CLERK reikalingas. Vy
ras ar vaikinas. Patyrimas nereika
linga. Atsišaukite j—

UNION WADDING CO.
234 8. Wells St.

.REIKALINGI
MACHINISTAS, TOOL MAKERS, 
AUTOMATIC 8CRRW MACHINB 
TURRET IR ENGINE 1.ATHE 
OPERATORIAI, SET-UP VYRAI, 
CYL1NDRICAL GRINDERS IR 
ABELNV DIRBTUVES DARBININ
KU. 64 valandų savaitėje. 100% 
karo darbai. Atsišaukite Į—

MALL TOOL COMPANY 
7740 South Chleago Avė.

GRINDERS

Moterys, 18 iki 35
Patyrimas Gerai 

Bet Nereikalinga.

Solderers 
, Assemblers 

YVirers
Light Mach. Work
100 NUOŠ. DEFENSE 

Laikas - ir pusė už viršlaikį. ’ 
Atsineškit Gimimo Liudijimą.

Majestic Radio
and Television Corp.

2600 W. 50th ST.

' PATARNAVIMAI

Grinders reikalingi operuoti Clncin- 
natl Center Grinder. Taipgi prie Ei
felio Thread Grinder; dienų ar nak
timis. 64 valandų savaitėje. 100% 
karo darbai. Atsišaukite Į—

, MALI. TOOT. COMPANY 
7740 South Chleago Avė.

REIKTA VYRU- aktyvių, iki 45 me
tų senumo. Be patyrimo dirbti prie 
lengvų darbų.

KROLI, BROS. CO.
* 1801 R. Michlgan.

PRESSERS
Turi turėt dirbtuvės ar laundry pa
tyrimo. Reikalingi prie lengvų darbų 
230 S. ERAiNKLIN. 4th Floor

- 100 VYRŲ IR MOTERŲ
Vedusios poros ar pavieni. Amžiaus 
18 iki 60. Reikalingi kaino patar
nautojai (attendants) ligoninėje. Al
ga su kambariu, valgiu ir medika- 
iiška priežiūra. Kreipkitės prie DR. 
J. V. EDLJN.

CHICAGO STATE HOSPTTAL. 
8500 W. Irving Park Rd.

HELP WAWTED — MOTERYS

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

534B Shcridųn Rd.

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

CONTAINER CORP.
404 E. North YVater St.

REIKIA MERGINOS
Sumani. Turi turėt gerą kalbant] 
balsą. Gera mokestis. Atsišaukite 
į Room 537.

127 N. DEARBORN ST.

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo $800 
iki 310,000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimų.

JOHN O. SYKORA 
• 2411 S. 52nd Avė.

Phone: CICERO 453.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūltlal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų surašo. DIAMOND POINT SAW 
FHJNG WORKS, 28 N. Loomls, 
Chleago. Pasiųskite piūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

PARSIDUODA

PARSIDUODA — 2 fletų mūrinis 
namas po 5 kambarius, vienam ka
rui karadžius. Pečių šildomi, gerktne 
stovyje. Krepkltės sekančiai:

2842 W. 22nd Pluee

TT. Marijonu Misijos
CHICAGO, m. Dievo Ap

vaizdos parap. bažnyčioje 
nuo liepos 17 d. iki 26 d. 
Kun. A. Andriuška, M.I.C.

Kavos reikalai
Ateinantį sekmadienį pas

kutinė diena dė stamp No. 
26, gerai dėl vieno svaro ka
vos; E serijos raudonos 
stampos įsigalioja.

DARBININKAI
Reikalingi svarbioje industrijoje. 48 
vai. savaitėje. Pastovūs darbai ge
riems vyrams. Kreipkitės Į DIA
MOND GLUE DIVISTON of PETER 
COOPER CORP., 2930 S. Robinson 
St. 2 blokai i žiem-vakarus nuo 
Archer ir Ashland.

REIKALINGAS LINOTIPISTAS 
"Draugo” spaustuvėje reikalingas 11- 
notipistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokĮ darbų dirbti, prašome, 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C.

2334 So. Oaklcy Avė., Chleago

MAŠINŲ OPERATORES
Merginos ar jaunos vedusios moterys 
reikalingos išmokti operavimų enve- 
lope Ir paper bag mašinų. Turi mo
kėti skaityti ir rašyti angliškai. Pa
stovus darbas, malonios darbo sąly
gos ’ !

AMERICAN PAPER GOODS CO. 
1327 W. Wa.shington Blvd.

C. & N. W. RY.
REIKALAUTA 

Freight Handlers
VYRŲ — 18 IKI 50 
i PRIE

Proviso Freight 
Transfer Stoties

Gera mokestis Ir darbo sąlygos. 
Dėl platesnių informacijų kas link 
geresnės darbo Jelgos Ir transporta- 
cljos veltui— 1

Atsišaukite asmeniškai J
Superintendento Ofisų, Room >10. 
C. A N. W. Passenger Station, Canal 
tr Madlson S ta.. Chlcazo

‘ Ar į
Superintendento Ofisų, kampas Kin
ti e St. Ir Crawford Are. (Pulaskl 
Rd.) blle kurių dienų tarp S vai. 
ryto Iki S vai. popiet

PRETGHT HANDLERS
Oer* MokeirtlE.

NATIONAL CARLOADINO CORP. 
Door B. Houm I.

1ŠTH A CLARK STS.

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

S8th and Central Park Avė.

ELEVATOR VYRAI
Atsišaukite i

LAWSON Y M C A
80 W. Chleago Avė.

WAREHOU8E DARBININKŲ rei
klų. gera mokeetle ir darbo eųlygoe. 
Kreipkitės prie Ruperintendent. 

MIDLAND WAREHOUSE 
2415 W. 15th M.

VYRAI 
IR VAIKINAI

FREIGHT 
HANDLERSV

Truckers
Receiving Clerks
Warehouse Vyrai

\ ■
Freight Handlers

Puiki Transportacija

5 DIENU 40 VAL SAVAITE jf „3^*

REIKIA, MERGINŲ TUO J AUS 
Su nemažiau 2 met. hlgh school mo
kslo dirbti prie švarių assembiy dar
bų. Patyrimas pageidaujama , bet 
nereikalinga. 48 vai. savaitėj. 326.00 
alga. Valandos nuo 8 ryto iki 4:30 
popiet. Pastovūs darbai, gera ateitis. 
WHEELCO INSTRUMENTS CO. 

Conier Harrison and Peorla

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.

Paskutinė diena
Balandžio 30 diena yra pa 

skutinė data dėl A, B, C, ir 
D, serijos raudonųjų štam
pų, ir dėl D, E ir F mėlynų
jų štampų.

Daug keliauta
Detroite pereitais metais 

gatvėkariais ir ' autobusais 
buvo parduota apie 400,000, 
000 bilietėlių važiavimui.

Milžiniškas diržas
Nesenai gumos fabrike bu 

vo padarytas milžiniškas dir 
žas, kurio ilgis yra 66 mai- 
lės. Jo pervežimui reikia 50 
geležinkelio vagonų.

Laikas ir Pusė už Viršlaikį 

GERA MOKESTIS 

PROGA ĮSIDIRBIMO
Pirkime Nuolaidų Privilegija

Atsišaukite 
Employment Office

Atdara 8 iki 5 perdėm Penktad. 
8 iki 2 šeštadieniais

BUTLER
BROTHERS
426 W. RANDOLPH

Gegužės 31 diena yra pas
kutinė dįena 'naudoti stamp 
No. 12, gera dėl penkių sva
rų cukraus; paskutinė diena

Kailiai karo reikalams
1943 metais Jungtinių 

Amerikos Valstybių karo rei 
dėl antrojo periodiško ap-1 kalantis ir lend-lease bus
žiūrėjimo keleivinių automo reikalinga nemažai kailių, 
bilių padangų, kurių savi- Manoma, jog bus suvartota 
ninkai turi “C” kortelę. 7 milijonai galvjių skurų.

Kuro aliejaus reikalai
Rugsėjo 30 diena yra pas

kutinė data dėl penktojo pe
riodo kuro aliejaus kuponų; 
paskutinė diena dėl antrojo 
periodiško keleivinių auto
mobilių padangų patikrini
mo, kurių savininkai turi 
“A” kortelę, taip pat Ir dėl 
motociklų padangų.

Tie verti atminimo, korte
pamiršo save. — Vapero. SKAITYKITE “DRAUGĄ*

NEŽIŪRINT KUR BŪNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKU08E — VISA CHICAGOS IR 

^APYLINKES LIETUVIJA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

IHARCtlTiJ'
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintėlis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

' Amerikoje
—. VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehiU Ž24Ž

WHFC-I45O kil.
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tikime prie Kryžiaus
Didysis. Penktadienis. Didžioji Kristaus Kančia ir 

mirtis prie kryžiaus..
Nuodėmingasis pasaulis Dievo Sūnų, atėjusį mus 

mokyti ir išganyti, išdavė, nuteisė, kankino ir prie 
kryžiaus prikalė.

Ar įsivaizduojame, kaip didelė yra šios dieno® reikš
mė! Ar suprantame, kaip didelio įvykio, kaip didelės 
tragedijos dieną minime!

Šiandien į nuodėmes įgrimzdęs pasaulis išnaujo kala 
prie kryžiaus savo Išganytoją Kristų, išnaujo duria Jo 
šventą šoną raguotiniū, išnauj.o tulžimi girdo...

Šiandien nuo 12 valandos dieną ligi 3 valandos po 
pietų visose katalikiškose bažnyčiose yra Didžiosios 
Kančios, Didžiosios Tragedijos, — Kristaus Mirties pa
maldos. Suraskime valandėlę laiko ir nueikime į arti
miausią bažnyčią priklaupti prie Kristaus Kryžiaus, 
savo malda ir gailia ašara apmazgoti Kristaus žaizdas 
ir prašyti atleidimo ir pasigailėjimo pasauliui, kuris 
dėl savo nutolimo nuo Jo — Kristaus skelbto mokslo 
ir taikos troškimo, paplūdo kraujuose ir beviltiškai 
blaškosi. Prašykime nurodymų išeiti iš to® padėties, 
nes Jis yra — Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

✓

Japonijos mililarislu barbariškumas
Visą civilizuotą pasaulį sukrėtė Prezidento Roosevel- 

to paskelbtas dokumentas apie japonų barbarišką pa
sielgimą su Amerikos lakūnais.

Japonų žvėriški militaristai nuteisė mirti Amerikos 
lakūnus, kurie buvo paimti į nelaisvę ir kai kuriuos iš 
jų jau nužudė.

Šis kruvinas, pasauly ligšiol negirdėtas aktas yra 
skandalingas ir baisus.

Japonai nužudė amerikiečius lakūnus, kurie bombar
davo ne ką kitą, bet militarines pozicijas. Nužudant 
belaisvius, japonai sulaužė visas ligšiol buvusias tarp
tautines Karo taisykles. z

Tiesa, jie ne pirmą kartą taip pasielgė. Jie tas tarp
tautines taisykles pradėjo laužyti 1941 m. gruodžio t 
d., iš pasalų užpuldami Jungtinių Amerikos Valstybių 
teritoriją.

Kaip šis pirmas jų baisaus smurto aktas uždegė A- 
meriko® visuomenę ryžtingumu nubausti užpuoliką 
smurtininką, taip ir šis jų vėliausias aktas šaukia vi
sus sukilti prieš šios gadynės kruvinuosius barbarus.

Nekaltai pralietas amerikiečių kraujas šaukiasi dan
gaus keršto. Bet tas kraujas šaukiasi ne tiek keršto, 
kiek dėl žmoniškumo padaryti visus žmogiškai galimus 
žygius nubraukti nuo pasaulio veido visus tuos šėtono 
agentus, kurie pradėjo šį karą tam, kad svetimo turto 
prisiplėšti, kad nekalto žmonių kraujo prisisiurbti, kad 
savo kaimynus vergais padaryti, kad vietoj krikščio
niškosios kultūros, krikščioniškosios artimo meilės ir 
žmoniškzuno, kruvinąjį, kerštingąjį, pavergiantįjį ir žu
dantįjį pagonizmą pastatyti.

Šimto trisdešimts milijonų Amerikos žmonių krau
jas širdyse užvirė, išgirdus apie tai, kad japonų mili
taristai žudo Amerikos belaisvius. Be to* astuonių mi
lijonų karių krūtinėse sukeltas ryžtingumas geriau pa
siruošti, stipriau kariauti, greičiau piktajam Japonijos 
militarizmui sprandą nusukti. Dešimts tūkstančių Ame
rikos sakalų — lakūnų nerimsta. Jų akys dega neišse
miama energija ir ryžtingumu. Jos yra atkreiptos Tokyo 
link!..

Ponai, japonai militaristai, ir jūsų rėmėjai: jūsų kru
vini, bar būriški aktai prašyte prašosi paversti jūsų mies
tus pelenais ir jris pačius taip nubausti, kad ncbegalė- 
iuiust salvei* pakelti* grasinti ir žudyt;.

MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kas įvyks rusŲ-aaciii fronte?
Karo reikalų žinovai vis tik tvirtina, kad vokiečiai 

šį pavasarį vėl mėgins pradėti ofensyvą Sovietų Rusi
jos fronte. Jie daro spėliojimų, kad nacių ofensyvą šie
met prasidėsianti gegužės mėnesio pabaigoje. Vadinas, 
mėnesiu anksčiau negu praėjusiais dvejais metais. Vo
kiečiai, sakoma, briausis į Trans-Kaukazo žibalo lau
kus. Gal ir Maskvą mėginsią pulti, tačiau tam esą ma
žiau galimumų, nes rusai prie Smolensko turi antrankę 
daug jėgų ir ten gerai yra įsistiprinę. > ■

Iš kitos pusės, karo žinovai nacių pasisekimams ru
sų fronte šiemet daug mažiau šansų beduoda. Mat, ra
sų fronte praėjusią žiemą vokiečiams labai daug krau
jo nulieta, didelių nuostolių padaryta. Be to, jie turi 
laikyti daug karo jėgų prie Viduržemių jūros ir kitas 
pozicijas stropiai saiųgoti.

Naciai Rusijoj ofensyvą, be abejonės, pradės. Bet, 
karo vyrų manymu, ji nebus pasekminga.

Svarbiosios kalbos
*.

Reikia pripažinti, kad spauda permažai dėmesio 'krei
pė į labai reikšmingas sekretoriaus Cordell Hull ir pa- 
sekretęriaus Sumner Welles kalbos, kurias jiedu pa
sakė Pan-American dieną.

Politinėse sferose toms kalboms priduodama labai 
daug reikšmės.

Abiejų kalbų tikslas buvo: duoti suprasti Didžiajai 
Britanijai ir Sovietų Rusijai, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės jokių kompromisų nedarys pertvarkant po
karinį pasaulio gyvenimą. Jos visu griežtumu laikysis 
Atlanto čartorio nuostatų. Kaip dabar, taip įr visuo
met Amerika atmes imperializmo pasireiškimus, nepai
sant kokiose formose ir kuriose valstybėse tasai impe
rializmas pasirodytų

Politikai pripažįsta, kad ši p. Hull kalba yra pati 
svarbiausia, kokią kadia jis yra pasakęs.

Taip ir yra. J, . . ■

Ar jis ir vėl kandidatuos? ■ M

Wendel Willkie, 1940 m. rinkimuose buvęs respubli
konų kandidatas į U. S. prezidentus, ir vėl veda plačią 
kampaniją dėl savo kandidatūros 1944 metų rinkimuo- 

‘ se. Tačiau po visų jo straksėjimų ir blaškymosi, neleng
va jam bus įtikinti respublikonų partijos vadu®, kad 
jis yra vertas būti kandidatu ir kad, pągaliau, jis te
bėra respublikonas. Paskutiniais laikais Willkie taip 
elgėsi, kad nė viena politinė partija negalėtų ir neno
rėtų jį savintis. Tuo labiau respublikonai nebenorės jį 
pripažinti “savo žmogum” — respublikonu.

Bet, kas gali žinoti. Willkie yra geras “shovvm&n”. 
Tai3 savo gabumais jis ir 1940 metais kandidatu buvo 
išrinktas. G«1 ir 1944 m. jo “politiškoji akrobatika” 
gali pasitarnauti jo kandidatūrai. Pagyvensime, pama
tysime.

======

SPAUDOS APŽVALGA
Laivas lietuviu vardu...

“Amerika” praneša:
“Šiuo metu New Yorke vedama® ir kitas svarins 

vajus. Tautinės grupė® yra pasiryžusios sukelti 40 
mil. dol., už'kuriuos būtų nupirkta 100 PT laivų. Lie
tuviams paskirta nedidelė kvota — sukelti 400,000 
dol. vienam PT laivui nupirkti.

VajuB jau pradėtas. Kviečiame visus New Yorko 
lietuvius šį mėnesį pirkti bonus lietuvių sąskaitom 
Pirkime bonų už kiek tik pajėgiame ir — prkneški- 
me. “Amerikos” įstaiga yra įgaliota užrašinėti, už 
kiek lietuviai bonų šį mėnesį pirk®. Vardai nebūtinai 
reikalingi. Tik praneškite, už kokią sumą karo bonų 
šį mėnesį pirkote ir už kiek dar pirkšitę.

Laukiame žinių. Neužmirškite — galėsime PT lai
vą pavadinti Lietuvos vardu.”

"Jautiškas oželis"
“N. Gadynė” rašo:

“Brooklyne gyvena vienas tautiškas oželis. Kadaise 
jis buvo taip vadinama® “raudonkaklis”, socialistas. 
O dabar jo vyriausioji ambicija yra — “tautos va
das” ir išversti kailiniai. Žmogus bando mokyt svietą, 
kalba apie “‘tautiškas mandrybes”, bet kai žmonės 
jo neklauso — Išverčia savo kailinius ir šaukia: “Lu- 
kaut, paliokas ateina!”

“Tai netašytas plačiaburnis. Taip jį charakterizavo 
kitas Brooklyrto tautininkas J. Sagys, būtent:

“Velniop su pasauliu, tegyvuoju aš!”
“Ar žinote jo vardą? Tai Dominikas Klinga — re

tas oželis, mėtomas netgi iš saviškių rūtų darželio. 
GaiU..,”

------------- i ■' ■ ■» i'HS1 ■■ ii ųy i "

“Vyties” velykinis nume
ris išėjo apsivilkęs gražiais 
viršeliais ir paįvairintas tu
riningais straipsniais. .

Šiame numeryje randame 
ir naujanybę.

Įvestas naujas anglų kal
ba skyrius, kurį veda kun. 
A. Sandys, MIC., “Laivo” 
redaktorius. Tas skyrius pa
vadintas reikšmingu vardu: 
“In deflense of Lithuania”.

Panašų skyrių “Vytis” 
jau seniai turėjo įsivesti. Jis 
labai rfeikalingas.

“Vytį” dabar redaguoja 
redaktorius Ignas Sakalas.

Kas įvyko prieš 
25 metus?

bet kokie jų patarimai, pa
einą iš Potsdamo”.

•
Talkininkų kariu o m e n ė 

Rusijoj... Anglų ir prancūzų 
kariuomenė išsodinta Mur
manske. Ji pasiųsta pagal
bon marininkams, kurie prieš 
keletą savaičių ten buvo nu
plaukę. Tikslas — apsaugo
ti Murmanską.

Penktadienis, bal. 23, 1943

Italų pulkai Prancūzijoj... 
Italijos kariuomenės pulkai 
atvyko į Prancūziją ir for
muojasi dešiniajame talki
ninkų sparne.

• .T
. Turkams Kaukaze sekasi,. 
Kaukazo fronte turkai, ku
rie įeibriovė rusų teritori- 
jon, eina pirmyn. Jau aplen
kę miestą Kars.

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 pasirin
kimas visokių 
spalvų apdair 
tais-

• m ♦

(Iš “Draugo”, 1918 metų 
balandžio 23 d.)

Vokiečiai turi eiti lauk iš 
Lietuvos... Lietuvos Tautinė 
Taryba padarė pareiškimą, 
kuriame pabrėžia, kad “vo
kiečių nesimaišymas į mūsų 
darbą Lietuvos atstatyme 
labiau pageidaujamas, kaip

2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

••Draugas” Acme pbote

Vėliausi iš Japonijos pranešimai sako, kad visi Amerikos bombonešiai buvo numušti, 
kai amerikiečiai puolė Tokyo balandžio mė nesį 18 dieną, 1942 m. Bet šie paveikslai, 
padaryti iš Amerikos bombonešių, rodo, jog japonai giriasi ir varo savo propagandą. 
Čia matosi Yokosuka laivyno bazė, japonų saloje.

"Draugu*' Aemo photO

Kiniečiai kareiviai lydi m-aj gen Doolittl e lakūnų grupę į mažą kaimą, netoli kurio 
bombanešis sudužo po Tokyo bombardavim o, 1942 m., balandžio 18 dieną. Centre yr^ 
col. John Hilger. kurie buvo sužeistas. už po raukės iį prilaiko kinietis

KINIEČIAI IŠGELBĖJO AMERIKIEČIUS LAKCNUS
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Aukos Amerikos * 
Lietuvių Tarybai

Gauta dar $132.110 
Į ALT iždą įplaukė dar

šios sumoe, kurias pasuko- į 
jo atskiri asmens arba pa
skyrė organizacijos:

S. L. A. 7-to apakrkno au
ka, atsiuntė A. (Jalinskas — 
$25.00.

• -J. H. Alikonis, Cbieago,
Illinois, auka — $2.00.

SLA 222 kp. Michigan Ci
ty, Ind. — $10.0Q.
Ir aetkojo šie S.L.A.
222 kp. nariai :
- Petras ir Agota Lukaus- 

kai — $10.00.
Augustas ir *Oha Ouma- 

lauskai — $10.00.
Ifcčfit. ir Teofilė Lašai •-<-

$10.00.
Jonas DiKs ■— $5.00. 
Domfeikas Sukis — $5.00. 
Juozas Rupšis -‘—'$5.00. 
Jonas Vamagis — .50. 
(Visą $55.50 Sumą atsiun

tė Matt Lašas).
- Elizabeth, N. J., komite
tas paskyrė pelną, likusį nuo 
Nepriklausomybės minėjimo. 
Atsiuntė kun. J. Simonaitis
— $50.00. i

Viso — $132.50.
Pirmiau buvo paskelbta

— $1,461.57.
Iki 1943 m. balandžio 15 

d. v»so įplaukė — $1,594.07.
Visiems aukotojams rėiš- 

kiame nuoširdžią padėką,
Amerikos Lietuviui Tary ba

kaip skelbiama pranešime, 
“mušimu, badavimu, išmeti
mu iš namų, atėmimu mais
to kortelių, atleidimu nuo 
darbo verčiami imtis sovie
tų pasus ir pareikšti, kad 
jie priima sovietų pilietybę”. 
Nors tame pranešime dau 
giausia kalbama apie lenkų 
tremtinius, net iš visų aplir 
kybių galima jausti, kad ii 
su 'kitais tremtiniais tas 
pats.

Gazolinas
Birželio 15 dien ayra pai 

kutinė data dėl stamp N 
17, gera dėl Viehos pdrc 
batų.

(1®^®). The Natio- tautines giesmes. Pranešime 
nal Catholie Welfare Confe- sakoma, jog į Rusijos gilu- 
rence balandžio 16 d. prane- mą yra išvežta apie du mi- 
šė spaudai, kad dėl savotiš-; lįjonu lenkų ir iš jų nuo sun
ko sovietų nusistatymo tu- kių gyvenimo sąlygų mirė 
rėjo būti pertrauktas kata-iapie 400.000 žmonių, gi apie 
Ūkų, žydų ir kitų organizači- 140.000 lenkų, pagal sutartį 
jų vedamas šelp.mas Rusi- su sovietais, buvo leista iš 
jon ištremtų žmonių. Maisto, Rusijos išvykti. Likusieji 
drabužių h vaistų atsargos 150,000 lenkų tremtinių,

GARY, INDIANA LAIDOTU Vi Ųi (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STRE

v i vii į i'fllviig V IRfnl'Y

mto HERHtt arba 
PATRŪKIMO ROSRANDO N AU JOJI KOPI YČU

LACHAWIGH LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 
10756 South Michigan Avė.

VISAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKA IR ERDVI — JŪSŲ PATOGUMUI 
(TAISYTA KOPLYČIA!

LACHAVIČIŲ ASMENIŠKA^ PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

A Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
Ccr R Lachavičių asmeniškas balsamavimas yra artistiškas ir puikus.
AV ★ Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose W 
11J * Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus. ‘in/f\
W * “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ. 'fe/ 

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

10756 S. Michigan Avė. 2314 West 23rd Plac
Tel.: PiJLLMAN 1270 Tel.: CANAL 2515

— teikia — 
svuacs

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Sfx'(‘ij«llz(ibja

Tame!

INSULUOKITE Savo Namus..........
Nuo ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APl'l’KKI'I 

UAUG PRIE PALAIKYMO SVETkAVOs TR lAPftts'MUMO, NES 
TAI T>At<^ PRIKtAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS I

Apsimokės Jums Pasitarti Sū Mūsų Insulaeijos Ekspertais. . 
Tik Pajaukite •telefonu — ATLANTIC 4290*

MALTAVOJANV savo namus — vartokite UNITEX. ši maliava 
’tsii Visiškai NĄY'JkS Išradimas. Pasirlbkirnas Kalto fr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wallpaper, pleis- 
tei'to fr ■Hallboa'rd. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calc'i- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant plelsterio — ar 
•pritilę r maliavos ant Ava'liboards. Vienas kotas viską, ąpdengių. 
ŪNITBX yra gvarantuojamas.

Dėl liLsulacijos, Plhmbing ir Heating, Tai-ynio ar Retknieaų, Jilityk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456-58 S. ĮSTATE "ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
* . N. "W. įkirtu*!' 55ih and Statu Streels

VISI TELEFONAI .................................. .. ATLANTIC 4290

> Nebūkit

W patrūkimo bėdos.

— S P BsC I A L —
Iškirpkite šj skelbimų, ir priduo- 

kite mums pirrtj 30 dienų laiko I? 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTŠLOB VEIKIMO 

IŠiMANKŠTlNIMA
Jnsn Skilvio Muskulų Tri-atniciitų.,

NEIUY KO GERESNIO UŽ

Creator of Custom Appliancea for 27 yra.
30 S. STATE, RM. »10. STA. 4168 
Daily 1« A.M. ’Til 5; Slon., Iri. ’Til 0 P.IB. 

Saturday ”fil 1, Suriday 2 to t.
Sis yra apeclalla garsinimo bandymas ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, šiai 
pasiūlymas nebus atkartotas.

AMBULANSO PATARNA

Gerame Stovyje KREJPK1TLS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 
PER ŠIOS KARĖS LAIKĄ!

Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal- 

vų medžiagos ir teikiame jurtiB 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI UYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS— vfft 
Matykite irtus keslirtk Vfegstinių Pa- 
rankų, Draperies, Grindų Paklosimus. TąVą 
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECKS DEPARTMENT
8821-25 SO. HAI.STKO ST. TBI

Pranešimai PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi r ■ . ' '
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materioio ir Darbo.

Mūsų MENb ŠEDEVRAI pri
davė. daugeliui musų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Lietuvių Ftftočyi Darbini n 
kų Pašalpos klubas ku balan
džio 25 d. laikys susirinki
mas naujoje vietoje — 
DttAtfe, West Side, svetainė
se, 2242 W. 28 Plaoe, ir po 
be kiekvieną ketvirtą sekma
dienį mėnesi© pirmą Vai. p©- 
p#et, Pirmame išsirinkime 
naujoje vieptoje bos atetfs. 
Atvyfette.

James R. Oherry, mšt.

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

į Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENRTIAN
tytaa MONUMENT CO.
[JONAMS <.

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

PfEONE: SEELEY 6103

Pasitikę jinM
Mumis

—BEGEMAN'S—
4184 ARC&ER AVĖ. * ' 8442 W. 68RD

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas

Gvarantuojamas
Nennrtiesklt senų. HiųreAnaių Budelninkų. 0ų negalima, atstatyti, 
dauglaii Jų ncdfFbathli. JdOs Kalima pataisyti, kad duotų Jums

Mūsų
TftVAMS

Tl/BOB, CLATU'N'ETAI, trom 
BONAJ^ 8AXAPH(Wk8, F^UTE1 
Ht.00 Ir 176-00. Visi gara'-tūoti

PERSONALdZED MEMORlALS AT NO ADDIT1ONAL COST.
PARTICULAR People PTREFER Pachankis Productkms. 

IVorkmanship and Materials Uneaelled—#t Loėtest Prfces 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 

KREtPKITES PRIE
NARIAI
Chicagoš
Lietuvių
Laiš© tuvių
Direktorių
Asoelaeijos.

Apkainavtmas Veltai be Obligacijos
JOHN W. PACHANKIS

<125.00 ir 6160.C0. BASO tJt-
užį$° eilčuiK'OMe.12 st rū’n^nt 
AMS BĄSAM8. VIOLAS IR CEL- 
LO Vl.M, >8 00, 65.00. 640.00 
»r 618 00. Stritnos dėl visų vtrt- 
fnfnėtų instrtrttierttų, BASS Ir 
©NARE DRUMS — 616.60,
185.00 V 180.00. PEDkLB. HI- 
RO YS. CTMBOIA, 1 r DRTftt 
HEXUS pataftscnrfi -įjutna palau
kiant. MOUTH PIECE ▼l«iema 
^rttta R W 4h8tr«mentam», 
pritaikomi jūsų Ifipoma.

EKSPeRTYVAS VtCTOR JR ML, TMONOGR'Artl ųaUMaymaa.
Atstatymas visų dalių Olkrtrfk- 

vJuilfl, i r Iii iHYTTl r, jsn.Tfn 1a .
taipgi Šmulkoms Ir Guitaraitas. 1

OOL»8TEIN,’H MUJflTC SttOP 
P84 8ChxweH «A. Chloago .

--THE LJTHUANIAN MONUMENT ‘MA'N — 
Member of the LitKuaniart Chamber of Coinrtieree

Mes Turi me 
Koplyčia© 

Visose Miesto 
Dalyse.MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:

4535 W. WasMngton Blvd. 5919 South Troy 'Street 
Tel. ESTėbroOk 3645 Tel. REFoMtc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9-6 vai.

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

riftZBfcA
SM9 LltUANlCA AVĖ.

EVANAUSKAVA1ANDOJENULIŪDIMO

LAURAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th ST. Tel. PUILMaN 12‘
2814 WEST 28rd PLACE Ptaone CANAL 25'Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
WHOLESALE
MMMH| LIQUOR 

JW ĮSTAIGA
JOHN F. EUDEIKIS

laidoiuviii Direktorius
I AMfBULANCĖ Dieną D Nakt|

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICMlOAN A VE. Pitone PUIJ.MANLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNMIKOS KOPLYČIOS 
JDSŲ PATOGUMUI:

1419 South 50th Avenue. CleOto
TUMoml GtCKRO 2100 .

6812 So. Vestom Avo» Ghtoogo
Telefonas Grovehill 0142

Mflsų ^ataraavimaa yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTCANIOA AVENTJE Phone YA1tlveMotttfnc

poOhk'aea

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CAJjrCfeNlA AVR. fhdne LAFA YETTE

MdlMh ROVTn RERM1TAOE AVENUE

Tel. YARDS
4882-84 goįrrn CALIPORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
WLDI^ČTpROGRAHAS—«:99 taL ^Pbkaad irKriviAad. Vak. 

U motlM #GĖ8 (U90 K ra Povilu Saltimieru.

P. J. RIDIKASw. mAierm esv.
MUTUAL LiųUOR (XI 

4WT So. Malstat ĖL
8854 BO. HALSTED STREET

TMMAone YARD8 1419
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Tėvas iš laivyno paskambins telefonu 
sūnui kas sekmadienį

Teismas leido tėvui, kuris 
dabar yra Navy, West coast, 
kiekvieną sekmadieni pašau
kti savo sūnų, trijų metų 
amžiaus, telefonu. Tai buvo 
pranešta, pereitą • trečiadie
nį, teisėjo Oscar F. Nelson,
Superior court.
. Tėvas yra Charles Baran, 
buvęs Crestwood c’.erk. Tei
sėjas Nelson nurodė Ba- 
ęan’s divorsuotai žmonai,
Mary, 28 m., 75720 Corse 
avė., kad ji kūdikį, Ray- 
paond, pavestų Baran’s se
sers globai kiekvieną sekma 
dienį, nuo 4 vai. iki 7 vai. 
po pietų.
• Sesuo, Miss Bernadine 
Baran, 18 metų amžiaus, pa

ims kūdikį į tėvų namus ir 
tuo laiku lauks paskambi
nant telefonu.

Teisėjas Nelson taip pat 
nurodė Baran’s advokatui, 
jog Baran’s army allotment 
turi būti iš tėvų pervesta bu 
vusiai jo žfnonai.

X ■■■

IŠ ČIA PAKILO BOM BARDUOTI TOKYO

O

M?
W --'Sa.

13.4-*

KS -

Sužeistiejujų kareivių 
sąrašas

Karo departamentas, ba- 
sio 21 dieną, pranešė

Chicagoje kilo 
pasipiktinimas japonų 
barbariškumu

Kada iš Baltųjų Rūmų, 
pereitą trečiadienį, pasigir
do žinia, jog japonai nužu
dė dviejų bombanešių įgulų 
lakūnus, kurie bombardavo 
prieš metus Tokijo ir buvo 
patekę japonų nelaisvėn, 
chicagiečiai su didžiausiu 
pasipiktinimu sutiko japonų 
barbarškumą.

Ne vienas chicagietis pa-

M iv A- ’ ife

į. ,

“Draugas” Acme photo
Prieš metus amerikiečiai lakūnai nuo lėk tuvnešio Hornet pakilo bombarduoti Tokyo. 

Pirmasis nuo lėktuvnešio-pakilo maj. gen. Jimmy Doolittle, kuris vadovavo šioje ke
lionėje. Balandžio 18 dieną buvo istorinis įvykis. Kairėje paveikslo matosi ant denio 
kiti lėktuvai. Tokyo bombardavo 16 homba nėšių. •>

Aktorius ligoninėje, 
draugai išgelbėjo 
gyvulius

Holl,ywood. — Balandžio 
21 d. Kai Preben Storm, da 
nų aktorius, nuvyko į ligo
ninę, kur jam turėjo Jbūti 
įvykdyta apendiko operaci
ja, Hollywood Cowboys, po 
vadovybe Johnny Mack 
Brown, kitas aktorius, iš
gelbėjo 6,000 gyvulių Preben 
Stor’ms ūkyje.

Storm’s 200 akerių farma 
randasi kalnų viršuje ir Ho- 
llyvvood Cowboys parūpino 
4,000 svarų* arklienos, kad 
išmaitinti 3,000 vištų, 1,000 
kalakutų (turkeys), 450 
kiaulių, 20 karvių ir kitų gy 
vulių. Western Studios pris
tatė asklieną mėsą.

311 Amęrikos kareivių pa
vardžių, kurie buvo sužeisti 
įvairiuose karo frontuose, jų 
tarpe aštuoni iš Chicagos 
area.
taunteje pakilo 
taksos

sakė: “Turi būti japonams 
atkeršyta. Nukankinti vieną 
japoną už kiekvieną ameri
kietį lakūną. O kiti sakė: 
“Užmušti penkis japonus už 
kiekvieną amerikietį”.

Kaip amerikiečiai lakūnai vyko 
bombarduoti Tokio

■ y ■ ‘ i .
CHICAGIETIS, KURIS LYDĖJO LĖKTUVNEŠĮ 
HORNET, PASAKOJA KAIP TOKIO BOMBARDŲO 
TOJAI PASIEKĖ JAPON Ų VANDENIS. PASITAI
KĖ PALANKUS ORAS.

Michael J. Flynn, county 
derk, pereitą trečiadienį, pa 
reiškė, jog 1942 m. taksų ra 
ta dėl nuosavybių Chicagoje 
nuo kiekvieno šimto vertės 
po $10.42 yra aukščiausia. 
Palyginus su 1941 metais 
taksos už nuosavybes pakilo

Lėktuvo katastrofoje 
žuvo 21 asmuo

Evans vile, Ind. — Balan
džio 21 dienos vakare mies
to airporte sudužo transpor
tinis karo lėktuvas. Dvide
šimt vieno asmens lavonai iš 
imti iš sudužusio lėktuvo. Ti

153 centais, 194> metais buvo kima, kad dviejų asmenų la- 
$9.89. vonai yra tarp griūvėsiu.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
B E E R S

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

I 2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
x<-

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS 

PILNAI

DIRBTUVE

N e išmeskite savo senų iiidėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai irengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 

OVARANTUOJAMAS dabar ii priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertalsSm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

I

Prieš metus amerikiečiai 
lakūnai, vadovaujami gen. 
Doolittle’s, bombardavo To
kio. Kaip lėktuvnešys Hor
net priartėjo 800 mailių nuo 
Tokio, pasakoja chicagietis 
Lawrence Haga, Jr., 
kuris lydėjo lėktuvnešį 
Hornet su naikintuvu (des- 
troyer). Haga buvo ant de- 
stroyerio, kai lėtuvnešys 
Hornet plaukė į Japonijos 
vandenis.

IŠVYKO IŠ “PEARL 
HARBOR”

Haga apie kelionę pasako
ja: ' i

“Mūsų. destroyeris buvo 
paskirtas lydėti lėktuvnešį. 
Mūsų pareiga buvo paimti 
lėktuvus įkritusius į vande
nį, kai jie nusileidžia ar sau 
goti lėktuvnešį nuo torpedų' v '
ir bombų. •

“Mes iš uosto išplaukėm 
anksti balandžio mėnesį ir 
plaukėm į vakarus.’

“Mes galėjom matyti še- 
šioliką, B-25 dviejų inžinų, 
armijos bombanešių ant lėk 
tuvnešio Hornet denio. Prit 
vandens fontano teko nugir
sti kalbų, jog mes vyksta
me bombarduoti Tokio.

“Aš buvau naujokas laivy 
ne, bet ką sužinai prie van
dens gėrimo fontano (scut- 
tlebutt), paprastai 90 pro
centų būna tiesa. Vėliau po 
dviejų dienų mūsų kapito
nas pasakė, jog Hornet vyk
sta į Japoniją bombarduoti 
Tokio.

SAUGOJO PATROLINIAI 
LĖKTUVAI

“Kiekvieną dieną turėjo 
lėktuvai patroliuoti. Tris ar 
keturis kartus vyrai ant 
Hornet lėktuvnešio užkaiti- 

j no bombanešių inžinus. Vie
no lėktuvo neveikė inžinas. 
Tuojau mechanikai laive įdė 
jo naujas dalis ir lėktuvas 
ėmė vėl veikti.

“Teko nugirsti, jog iš lėk- 
Įtuvų buvo išimtos patran

kos, kad daugiau'būtų gali
ma įdėti bombų. Mes ma
tėm lėktuvuose šautuvų 
(guns) galus. Bet Scuttle- 
butt (tai yra vieta kur ge
riamas vanduo ir pasigirsta 
gandai) sakė, jog tai yra 
pagaliai, kad apgauti japo
nus, jei jie bandytų atakuo
ti.

.i
“Mes plaukėm grynu van

deniu. Dienos metu žvelgėm 
į dangų, laukdami atakų. 
Bet nieko neįvyko. Mūsų lai 
vas artėjo prie Japonijos, nė 
vienas laivas karo metu ne
buvo taip arti privažiavęs 
prie Japonijos.

“Balandžio 17 dieną vė
lai po pietų mes žinojom ar
tumo vietą.

“Mes buvome laimingi. 
Dangus buvo aiškus, viršu
je driekės debesys. Pakilo 
smarkus vėjas, jūra pasida
rė nerami. Japonų sargybi
niams laivams’ nebuvo gali
mybės pastebėti laivų, jei 
būtų japonų lėktuvai pasiro
dę. . •' ' # 'į '

PAKILO Į PADANGES i 
IR NUSKRIDO

“Visą naktį buvo migla, 
rūkai. Debesys dar buvo, kai 
mes vėl anksti rytą išleidom 
lėktuvus.

• “Mes galėjom matyti lėk
tuvnešį Hornet. Bombane
šių inžinai ėmė ūžti... Lakū
nų įgulos sėdo į 16 lėktuvų. 
Lėktuvų ūžesys girdėjos ne
ramiame vandenyje. Lėktuv 
nešys pasisuko prieš smarkų 
vėją.

“Pakilo vienas lėktuvas, o 
paskui ir kiti pakilo į orą. 
16 lėktuvų susiformavo virš 
galvų, dingo debesyse ir nu
skrido į vakarus.

“Debesys pasilaikė ilges
nį laiką. Destroyetfs turėjo 
36 valandom kifro. Buvo api 
tuščias tankas. Todėl bangos 
laivą metė.

Haka toliau pasakoja, 
jog “neilgai teko laukti ži
nių apie bombanešius. Pasi

girdo iš Tokio radijo trukš- 
mas. Kalbėjo japoniškai. To 
dėl nebuvo galima suprasti 
ką jie sako mes buvom tik
ri, jog bombanešiai jau yra 
virš Tokio. Vėlai po pietų 
buvo pranešta anglų kalba 
iš Tokio, jog mūsų lėktuvai 
pataikė į mokyklas ir na
mus, bet mes žinojom, jog 
mūsų lakūnai yra taiklesni, 
negu japonai pranešė”.

Haga, sako, jog jie laukė 
kiekvieną minutę japonų 
bombanešių, bet jų nepasiro 
dė.

GRĮŽO Į NAMUS

Kitą dieną destroyeris 
paėmė iš tanko kuro. Laivas 
buvo aptaškytas kuro alie
jumi, nes siautė bangos.

Tą dieną orąs nusiblaivė. 
Keletą dienų vėliau Hornet 
paliko destroyerį. Keletą die 
nų vėliau destroyeris grįžo į 
Pearl Harbor, pakelyje nete
ko matyti japonų laivo ar 
lėktuvo. .

Kada grįžo destroyeris į 
namus, paaaiškėjo, kad ame 
rikiečiai nuo Tokio buvo 800 
mailių artumo.

K. Baras

Smarkūs protestai
Geneva, Šveicarija. — Na

ciai bando eliminuoti (paša
linti) kapelionus iš armijos. 
Prieš tokį nacių žygį pakilo 
smarkūs protestai.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
AS8OCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
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DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47 th Street

Laiškai iškrito
iš dangaus

Altona, Pa. — Walter E. 
Piper girdėjo, jog paštas ve 
žarnas oru, bet jis buvo nus
tebintas, kai laiškai nukrito 
iš dangaus į jo kiemą anks
ti rytą, balandžio 21 dieną.

Piper vėliau sužinojo, kad 
kai lėktuvas, šiek tiek nusi
leidęs žemiau iš oro, ėmė ant 
tam tikro įrankio pašto mai 
šą, netikėtai maišas atsirišo 
nuo įrankio ir nukrito ant 
jo kiemo.

Atmetė divorso bylą
Sprinkfield, III. — Illinois 

House, balandžio 21 dieną, 
buvo atmestas repreaentafti- 
ve Stanley Armstrong pasiū 
lymas, kuriuo jis prašė jok 
būtų suteiktas divoraas, jei 
vyras ir žmona du metus 
kartu negyveno. Prieš šį su
manymą pasisakė 96 atsto
vai, du tik balsavo už šį su
manymą.

Katalikai ir protestantai 
pasisakė prieš sumanymą pa 
lengvinti divorsus.

Keista ir baisu
Vienas vyras, 60 metų am 

žiaus, pereitą trečiadienį, St. 
James pi. nuėjo į prausyklą, 
paėmė prausyklos maršką; 
vieną marškos galą apvinio- 
jo apie savo kaklą, o kitą 
pririšo prie radijatoriaus ir 
iššoko iš pro langą iš prau 
syklos. Prausyklą buvo penk 
tame aukšte. /

Po kiek laiko pabudo vy
ro žmona. Ji negalėjo įeiti į 
prausyklą, durys buvo užra
kintos. Tada žmona suieško
jo viešbučio vedėją. Vyro la 
vonas buvo rastas kabantis 
pro langą. Gaisrininkai nu
leido lavoną žemėn. Žmona 
policijai pareiškė, jog vyras 
kurį laiką nesveikavo.

X Šiandie Šv. Jurgio Ken
tėtojo. To didžiojo karžygio 
vardą nešioja kun. Paškaus- 
kas, Visų šventųjų parapi
jos klebonas ir didelis dien
raščio rėmėjas. Aplink mus 
taip pat turime ir daugiau 
įvairaus luomo ir profesijos 
Jurgių. Visus vardinių pro
ga nuoširdžiai sveikiname.

X Chicago lietuviai paro
do nepaprastą pasiryžimą 
remti Ameriką, kad ji. kuo 
greičiau sutriuškintų hitle
rinę ašį. Paskelbus Antro
sios Paskolos vajų, bėgiu tri
jų dienų per visas lietuviš
kas “spulkas” bonų išpirko 
už $2,420,000.00. (u? du mi 
Ii jonus ir y keturiasdešimta 
tūkstančių dolerių).

X Kazimieras Boguslovas, 
“Draugo” interteipistas, ry
toj, balandžio 24 d., atsisvei
kina su spaustuvės darbinin
kais ir redakcijos bei admi
nistracijos personalais. Iš
vyksta į kariuomenę. Tai jau 
trečias darbininkas iš “Drau 
go” pašaukiamas Dėdei Ša
mui tarnauti.

X Z. Vyšniauskas-Cherry, 
žinomas D Vyčių veikėjas, 
jau savaite, kaip serga. Ser
ga taip pat ir jo žmona. Vyš
niauskai gyvena Brighton 
Parke adresu 4534 S. Cali-

t - - _

fornia Avė.

i X Tokyo bombarduoto jų 
(tai buvo prieš metus) są
raše, kurį šiomis dienomis 
valdžia paskelbė, randasi ir 
seržantas Theodore H. La- 
ban. Pasirodo, lietuvio iš 
Kenosha. Wis. Taigi, ir lie
tuvis padėjo griauti aziatų. 
užpuolusių Ameriką, sostinę.I

X Tėvas Justinas Vaškys,
0FM., sėkmingai baigęs mi
sijas Šv. Pranciškaus para
pijoj, Indiana Harbor, Ind., 
balandžio 19 d. pradėjo mi
sijas šv. Kazimiero bažny
čioje, Chicago Heights, III., 
kur klebonui kun. P. Kataus- 
kui padeda atlikt’ ir Didžio
sios Savaitės apeigas.

Velykų šventė
Trijuose Chioagos service- 
men’s centruose gyvai ruo
šiamasi prie Velykų šventės 
Centrai ruošiasi, kad karei
viai galėtų tinkamai praleis 
ti Velykų šventę.

Platink įdomiausią lalkraš 
tį “Draugas”.

X Kun. A. Ignotas, MIC., 
grįžo iš Pittsburgh, Pa., kur 
vedė misijas ir vadovavo 
40 vai. atlaidams kun. Mi- 
siaus parapijos bažnyčioje.

X Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyrius Chicagoj gyvuoja 
tiktai Bridgeoorte.- Skyrius 
veiklus. Dažnai suruošia tai 
vienokią, tai kitokią pramo
gą. Paetamris kauliukais 
žaidimo vakaras pelno davė 
virš $20.

X Elena Domkifitė, 4061 
9. Richmond Avė., LUC val
dybos veikli narė, gabi pia
nistė, vyksta su Ateitininkų 
draugove į National Folk 
Festival, kuris įvyks gegu
žės 5-8 dd., Philadelphijoj. 
Pa. Elena taip pat sutiko 
akompanuoti solistei Onai 
Piežienei ir Ateitininkų drau 
govfis chorai šv. Kryžiaus 
parapijos salėje gegužės 1 
d. 7 v. v. Chicagiečiai kvie
čiami į šį gražų parengimą.




