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ARSIOS KAUTYNES VYKSTA TUNISIJOJ
Sovietų Rusija stačiai atrėžia, kad 
naciai išžudė lenkų karininkus

Sąjungininkai yra vos tik už 
23 mailių nuo Tunis ir Bizerte

Vožiasi per kalnus, kur ašies 
pozicijos vienos paskui kitas griūva
SĄJUNG. VADOVYBE

S. Afrikoj, bal. 27. — Visu 
Tunisijos frontu vyksta di
delės »Sąjungininkų armijų 
kautynės su ašies jėgomis.

Sąjungininkai, daugiur ne 
sulaikomai, vožiasi per kal- 

* nūs ir kalvų vainikus, kur 
ašis įsitaisius stiprias įvai
rių rūšių pozicijas, kurios 
vienos paskui kitas griūva 
nuo sąjungininkų orinių bom 
bų ir artilerijos šovinių kru
šos.

Vietomis ašis apleidžia 
v svarbiausias savo pozicijas, 

neįstengdama atsilaikyti
prieš ugnį.

Pranešta, kad amerikiečių 
ir britų armijų kai kurios 
šarvuotosios grupės jau at- 
sidūrusios vos tik už 23 mai 
lių nuo Bizerte ir Tunis.

a Ągtinasi paskutinės lemia 
mosios kovos.

(Iš Vichy per radiją pra
neša, kad artinasi sąjungi
ninkų invazija. Sako, sąjun
gininkai Gibraltare paruo
šia jūros ir oro jėgas inva
zijai).*

>Sritų lakūnai atakuoja 
Duisburgą

LONDONAS, hal. 27. — 
Britų lakūnai praeitą naktį 
didžiaisiais bombon e š i a i s 
atakavo Duisburgo portą, 
Vokietijoje.

Pažymima, kad tas buvo 
viena didžiausių atakų prieš 

-^vokiečius. 17 britų bombo
nešių negrįžo.

Chicagoj policija ieško pakvaišėlio, 
kurs užpuldinėja moteris, mergaites

Chicagoje, šiaurės vakarų colių aukščio ir sveria apie
dalyje, pereitą pirmadienį, 
koks tai vyras, apsiginkla
vęs plaktuku ir peiliu kėlė 
terorą, puolė 10 mergaičių, 
jauną moterį ir mažą vaiką.

Vienu atsitikimu šis vy
ras panaudojo plaktuką ir 
parbloškė žemėn dvi maža
metes sesutes. Kitais atve
jais naudojo peilį. Vienai 
aukai buvo perplauta ranka 

* ir sužeistas veidas. Kita au
ka išvengė peilio ir iššoko j
orą.

gis vyras nupiešiamar 
kaipo “seksualinis despera 

/ tas maniakas.” Policija strr 
pisi ieško šio vyro, kad vė 
jis nepradėtų siausti ir pult
žmonių.

Minimas vyras yra 28—3' 
metų amžiaus, 5 pėdų ir t

SĄJUNG. VADOVYBE 
g. Afrikoj, bal. 27. — Anot 
apturimų raportų, amerikie
čių armija sėkmingai veržia
si Bizerte bazės link. Vakar 
pasistūmė daugiau kaip tris 
mailes pirmyn. Nugalimos 
ašies jėgos priverčiamos at
simesti. Ir jos dumia nuo 
amerikiečių spaudimo.

Centraliniam Tuni sijos 
fronte britų 1-oji armija su
daužė 20 ašies tankus.

Amerikiečių armija yra 
tik už 12 mailių nuo Mateur 
—geležinkelių ir plentų svar 
baus centro, kurs yra svar
bus raktas į Bizerte bazę. 
Mateur yra Bizerte tvirtovių 
srityje.

Britų 8-oji armija savo 
rėžtu pajūriu sėkmingai ver
žiasi Tunis bazės kryptimi. 
Kalnuose ir antšlaitėse vyk
sta kovos.

Maskva nori naujos 
lenkų vyriausybės

LONDONAS, bal. 27. — 
Britanija su Amerika svars
to kilusių tarp sovietų ir 
lenkų nesusipratimų klausi
mą. Darbuojamasi iš naujo 
atgaivinti diplomatinius san
tykius.

LONDONAS, bal. 27. — 
United Press koresponden
tas Handler iš Maskvos pra 
neša, kad sovietų vyriausy
bė sutinka su lenkais santy
kius turėti, jei iš dabartinės 
lenkų vyriausybės bus paša
linti visi nepalankūs Mask
vai elementai.

135 svarus. Pirmasis despe- 
rato siautimas prasidėjo 
prieš savaitę, kai jis įėjo į 
Mrs. Sarah Wolowicki, 30 
metų amžiaus, 1115 N.
Campbell avė., namus. Mo
teriškė išvengė užpuolimo,
kai suklyko jos kūdikis. De- klausimais
speratas pabėgo su $1.50.

Pereitą pirmadienį vėl mi
nimas vyras atėjo į Mrs. 
Wolowicki namus. Tai buvo 
12:30 vol. po pietų. Mrs. Wo- 
lowicki pažino balsą ir durų 
neatidarė. Žmogus pasakė, 
jog jis norįs grąžinti $1.50, 
kuriuos buvo pavogęs.

Minimas vyras ir kitose 
vietose siautė ir gerokai 
žmonėms sukėlė baimės. Dvi 
mergaitės nugabentos į ligo
ninę.

DIDELE P ATRANKA

tušas Acme pnoio

Armijos naujoji patranka M-12, 155 mm. padėta ant M-3 tanko. Tai yra didelis ju
damasis ginklas, kuris prilygsta vidutinio tanko greičiui, gi patranka iššauna 95 svarų 
sviedinį dešimt mailių, gali sudaužyti tanką ar nuskandinti kruzerį. Vienas asmuo žiū
ri taikyklį, o kitas inspektuoja vietą, kur į dedamas sviedinio.

Britai studijuoja 
sovietų lenkų 
santykius

LONDONAS, bal. 27. — 
Kaip tik gauta iš Maskvos 
žinia apie sovietų santykių 
nutraukimą su lenkų vyriau 
sybe ištrėmime, čia oficia
liai pareikšta, kad bus dar
buojamasi kilusius nesusi
pratimus išlyginti ir abi pu
ses sutaikinti. v I

Lenkų vyriausybei drau
giškai patarta, kad ji Mas
kvai atsakytų be užsikarš- 
čiavimų. Britai pareiškia, 
kad Smolensko sritį okupuo
ja vokiečiai, tad ten nėra 
galimybės pravesti beparti- 
nius tyrimus apie lenkų ka
rininkų likimą.

Lenkų vyriausybė pareiš-

WASHINGTON, bal. 27. 
—Angliakasių streikai mink 
štosios anglies kasyklose 

kė, kad ji tikėjosi sulaukti plinta kai jūros banga, gian-
tos rūšies įvykių, kadangi 
sovietų vyriausybė neturi nė 
mažiausio pasiryžimo išsiža
dėti Lenkijos teritorijų, ku- 
riaą 1939 metais okupavo 
naciams pritarus ir sutikus.

Lenkų ambasadoriuj: so
vietams T. Romer nepripa
žino komisaro Molotovo no
tos ir nusprendė tuojau ap
leisti Rusiją su visu savo 
štabo personalu.

Ambasadorius Romer sa
ko, kad jam nepasisekė sus-i 
tarti nei su Stalinu, nei su 
Molotovu lenkų tremtinių 

Sovietų vyriau-
sybė tvirtina, kad visi lenkų 
teritorijų tremtiniai yra so
vietų Rusijos piliečiai.
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ATLANTA. — Karo de
partamento pasekreto r i u s 
Patterson pareiškė, kad ko
vo mėnesį J. A. Valstybėse 
6,200 lėktuvų padirbdinta.

WASHINGTON. — Bal. 
26 d. federalinės skolos pa
siekė 131,260,313,430 dol. su
mos.

Per pusketvirto mėnesio ašis 
Tunisijoje 66,000 kareivių neteko

SĄJUNG. VADOVYBE j Iš 66,000 ašies kariškių 
g. Afrikoj, bal. 27. — Tarp I nelaisvėn paimta 36,000, o 
sausio 1 d. ir šio balandžio Į kiti yra nukauti, arba sužei- 
15 <fc laikotarpiu Siaurės Af-*st i.

Ihio pat laikotarpiu ašis 
prarado 250 tankų, kurių 
dalis teko sąjungininkams, 
o kita dalis sunaikinta. Ne
teko apie 3,000 įvairių auto
matinių vežimų ir 425 lauko 
artilerijos patrankų.

Gen. Eisenhower vyriau
sioje vadovybėje apskaičiuo 
ta, kad tą pat laikotarpį ašis 
prarado apie 1,000 įvairių 
rūšių lėktuvų ir laivų: 8 pre 
kinių, 2 tankerių, 2 baržų, 
11 submarinų, 2 naikintuvų, 
1 kruizerio ir 8 neidentifikuo 
tų laivų. Visus minėtus lai
vus nuskandino sąjunginin
kų eousžemio lėktuvai. Bri
tų submarinai nuskandino 
daugiau ašies laivų.

Be to, daug ašies laivų su
gadinta.

rikoje ašis prarado 66,000 
vyrų nukautaisiais, sužeis
taisiais, arba nelaisvėn pa
imtaisiais, čia oficialiai pas
kelbta. Į šį nuostolių skai
čių neįimti ašies nuostoliai 
jūroje ir ore. gie taip pat yra 
dideli.

Streikų banga anglių 
kasyklose

die daugiau kaip 50 kasyklų 
darbininkai sust r e i k a v o. 
Streikai apima visas krašto 
dalis, kur tik kasyklos yra. 
Apskaičiuota, kad jau dau
giau kaip 22,000 angliakasių 
nedirba.'

Angliakasių unijos prezi
dentas Lewis iš pradžių šau
kė darbininkus susiturėti 
nuo streikų. Kadangi jo ne
klausyta, dabar jis tyli.

Karo darbo boardas atsi
šaukia į angliakasius, kad 
jie būtų patrijotai, kad dirb 
tų, nes anglis reikalinga ka
ro pramonėms.

KARO FRONTUOSE
TUNISIJA.—Artinasi lemiamosios sąjungininkų ko

vos su ašimi. Sąjungininkų armijos vis smarkiau ašies jė
gas spaudžia—uždugnija šiauriniam Tunisijos gale.

V AK. EUROPA.—Britų lakūnai išgriovė Duishurgo 
uostą, Vokietijoje.

RUSUA.—Maskva skelbia, kad visam fronte veiks
mai apsistoję. Tik rusų lakūnai atakuoja vokiečius, jų už- 
nugarines linijas.

PACIFIKAS.—Sąjungininkų kariuomenė N. Gvinėjoj 
iš japonų paėmė kalvą už 12 mailių nuo Salamaua.

LONDONAS (ONA). —
Lenkų vyriausybės ištrė

mime karo ministras Martin 
Kukiel šio balandžio 16 d. 
išleido įdomų pareiškimą 
Sov.- Rusijoje dingusiųjų 
lenkų karininkų klausimu, 
gtai ką Kukiel sako:

1939 m. rugsėjo 17 d. so
vietų vyriausybė paskelbė, 
kad rusai (raudonoji armi
ja) okupuodami buvusios 
Lenkijos teritorijas 181,000 
lenkų kariuomenės paėmė 
nelaisvėn. Tarpe paimtųjų 
būta apie 10,000 karininkų.

1940 m. pradžią, kai pa
imtieji nelaisvėn buvo pain
formuoti, kad gal jie greit 
galės grįžti į savo tėviškes, 
Kozielsko stovykloje buvo 
5,000 nelaisvių, kurių tarpe 
4,500 karininkų; Starobiels- 
ko stovykloje tarp 4 tūkstan 
čių nelaisvių apie 100 kari
ninkų; Ostaškovo stovyklo
je tarp 6,570 nelaisvių—apie 
380 karininkų.

1940 m. balandžio 5 d. so
vietai ėmėsi aptuštinti tas ir 
kitas stovyklas, kuriose bu
vo laikomi lenkai karo ne- 
laisviai. 60 iki 300 nelaisvių 
grupėmis kas kelinta diena 
pradėjo siųsti Smolensko 
kryptimi, gie siuntimai bu
vo vykdomi perijodiškai iki 
gegužės mėnesio vidurio. 
Birželio mėnesį tik 400 ne
laisvių buvo išvežta į Gria- 
zovič ir Vologdoblast kon
centracijos stovyklas.

Kai padarius lenkų sovie
tų sutartį imtasi Rusijoje 
iš lenkų karo nelaisvių ir ki
tų tremtinių organizuoti len
kų armija, lenkų vyriausybė 
organizuojamai armijai ti
kėjosi gauti karininkų iš 
Smolensko apylinkių stovy
klų, kuriose būk tie karinin
kai buvo laikomi. Tik 1941 
m. gale lenkų karininkų gru 
pės sulaukta iš Griazovič 
stovyklos. Iš kitų stovyklų 
nė vieno nesulaukta.

Sovietu lakūnai 
atakuoja vokiečiu 
aerodromus

MASKVA, bal. 27.—Pieti
niam fronte rusai susimeta 
orinėn ofensyvon prieš vo
kiečius—atakuoja jų užnu- 
garines susisiekimų linijaę, 
stovyklas ir aerodromus.

Pranešta, kad sausžemio 
armijos neturi jokios dides
nės akcijos. Sako, armijos 
pergrupuojamos didesniems 
žygiams.

Paskelbta, kad sovietų la
kūnai kai kur sukelia vokie
čiams daug gaisrų, daužo 
traukinius.

Tokiu būdu iš viso apie 
8,300 lenkų karininkų, nes
kaitant daugybės atsargos 
karininkų ir civilinių nelads- 
vių, nežinia kur buvo dingę. 
Tad nuo 1941 m. spalio 6 d. 
lenkų vyriausybė ėmėsi dar
buotis kokiu nors būdu su
sekti tų dingusiųjų likimą. 
Lenkų vyriausybė kiek ga
lėdama pačiam Stalinui ir 
Molotovui pristatė dalinius 
dingusiųjų sąrašus.

1941 m. gruodžio mėnesį 
premjeras W. Sikorski lan
kėsi pas Staliną ir jam iškė
lė dingusiųjų karininkų 
klausimą įteikdamas 3,843 
lenkų karininkų pavardes. 
Stalinas tada užtikrino Si
korski, kad sovietų vyriau
sybė išleidusi generalinę am 
nesti ją ir tie ir kiti karinin
kai esą išlaisvinti iš koncen
tracijos stovyklų.

1942 m. kovo mėnesį gen.
Anders, Rusijoj organizuoja 
mos lenkų armijos vadas/ 
Stalinui pristatė ka
rininkų sąrašą. Bet iš tų vi
sų sąrašų nė vieno karinih- 
ko iš niekur nesulaukta.

Sovietų ambasadorius len
kų vyriausybei Londone Bo- 
gomolov pasikeitė notomis 
su lenkų užsienio ministru 
grafu Raczynskiu. 1942 m. 
kovo mėn. Bogomolov noto
je pažymi, kad sovietų išlei
sta amnestija pilnai įvykdy
ta. Sako, ji lietė ne tik ka
riškius, bet ir civilinius as
menis.

Paskiau lenkų buvęs am
basadorius Kot dingusių ka
rininkų klausimą iškėlė Ku- 
biševe. Bet į tai negavo jo
kio atsakymą

Tiek pranešė lenkų karo 
ministras M. Kukiel.

Sov. vyriausybė dabar 
tvirtina, kad ne rusai, bet 
patys vokiečiai išžudė lenkų 
karininkus anais metais aku 
pavę Smolenską ir apylin
kes.

Amerika darbuosis 
lenkus sutaikinti 
su sovietais

WASHINGTON, bal. 27.— 
Valstybės departamente rei
kšta apgailėjimas, kad so
vietai taip staiga, nutraukė 
diplomatinius santykius su 
lenkų vyriausybe.

Pažymėta, kad Amerikos 
vyriausybė bendrai su britų 
vyriausybe darbuosis abi pu 
sės iš naujo suvesti krūvon, 
išlyginus ir pašalinius kilu
sius nesusipratimus.

Platink {domiausią laikraŠ 
t| “Drangas“.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Kodavimo balius - į "Amerika" koncerte 
Card Party

Pittsburgh, Pa. — Nuo 
daug metų Pittsburgh lietu- 
viarryi žinomą, kad kas met 
pirmame sekmadienyje po 
Velykų rengiama, didelis kor 
tavimo balius Šv. Pranciš
kaus Seselių vienuolyno nau
dai. Tąį yra metinis paren 
girnas. Kaip praėjusiais me
teis, taip ir šiais metais vie
nuolyno rėmėjai darbuojasi 
kad neapvylus gerų žmonių 
kurie į tą bąlių atsilanko h 
jp laukia su pasitikėjimu.

Reikia pasakyti, kad rū 
peptiųgas rėmėjų pasidarha 
yimas ir geradarių lietuviu 
nuoširdus pritarimas praei
tyje nešė gražių vaisių vie 
nųplynui, sagelėms darė ma 
įonumą, o patiems rengė
jams ir pritarėjams teikė 
smagų pasilinksminimą. Tą 
jią padarys ir šiais metais.
Prie to dar, toji vienuolynui 
parama padeda seselėms auk 
lėti net ir beturtes arba ir 
našlaites mergaites.

Sue Griska-Griškaitė, Phi- 
ladelphijos operos artistė, 
kilusi iš Hartford, Conn. 
Philadelįthijos operoje dai
nuoja nuo 1942 m. Turi gra
žų, labai muzikalų drama
tinio soprano balsą. Gegu
žės 9 d. S. Griškaitė dainuos 
New Yorke, Webster salėje,

Lietuvio kapeliono 
gyvenimas Pacifiko 
fronte

Lietuvis marijonas kun. 
Ant. švedas savo vyresnie
siems atrašė laišką, praneš
damas, kad jisai yra dabar 
kur nors Piet^ Pacifike. 
Drauge su Raudonojo Kry
žiaus žmonėmis jisai yra įsi 
kūręs tarp vietinių gyven
tojų. Jam pavesta palapinė 
kurioje jisai turi ofisą, ten 
pat nakčia miega, o ryto pa
sistatęs nešiojamą altorių 
ten pat laiką Mišias šv. šve
ntadieniais laiko Mišias šv. 
kareivių salėje. Kartais jam 
tenka laikyti pamaldas vi
siems jų dalies kareiviam; 
kartu, nežiūrint kokio tikė
jimo jie bebūtų. Jis esąs 
sveikas ir gyvenąs tik ke- 
nuotu maistu, kas taip įgri
sę, kad grįžęs iš karo. neval
gysiąs iš kenų per visą ara-

Taigi, dalyvavimų tame 
baliuje, jo parėmimu, geros 
širdies apylinkių lietuviai 
bendrai prisideda, iT^tga žy
minį prisideda, ^prie labda
rybės darbo, kurį pasišven- 
tusįos seselės vykdo už aka-
demMos ^gpij., /
' • > < t X ' i. 'p A , .

Prie' to darbo prisideda 
ir kiekvienas Pittsburgh ir 
apylinkių lietuvių klebonas. 
Prisideda įr Lietuvių Pilie
čių klubas, paaukodamas ga
vo salę tam tikslui. Neatsi
lieka neikitos draugijos, nei 
pavieniai, nes tame parengi
me jie mato visuomeninį dar 
feft-
’futM f —T“

Amerikos” pavasario kon-1 į a a * •
certe. Drauge su ja dainuos' m?8 1 ’ u ariais 4*^

nai muša bolę. Kun. Švedas 
lanko ligonis, net aplanko ir 
paimtus belaisvėn-priešą ka-

Taigi, gegužės 2 d., 3 va- rį™sJ.turi Pa'
, , . ® ... sikalbejimus su savo vyraislandą popiet, sueikime-suva- . , v /
žinokime skaitlingai į Lie-1lr ** neto pnruosęs k?mi 
tuvių Piliečių svetainę, 1725
So. Jane St., Pittsburgh, (S.
Side), kur po draugiško pa- 
kortavimo ir gavimo dova
nų, linksmai praleisim likusį 
laiką prie skanaus valgio ir

art. Rapolas Juška, žymusis 
lietuvis bosas.

saldaus gėrimo.
Iki sekmadienio popiet!

Rėmėjas

Ii May 
„ Cause 
linfaction

For quick relief from itching causeci by eezema, 
athlete’i foot. scabies, pimples and other itching 
conditions, ūse pure. cooiing. medicated, liquid 
O. O. D. PBESCHIFTION. A doctor's formuia. 
Greaseless and stainless. Soother, comforts and 
quickly calms intense itching. 35c trial bottle 
praves i t, or money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRUTION.

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Veoumeaklt senų, sugedusių Budelnlnkų. Jų negalima, atstatyti, nes 
daugiau Jų nedirbama. Juos galinta putalsyjl, kad duotų Jums daug 
metų patarnavimą. Jūsų Blg Ben, Little Ben lr kiti buuclnikai gall- 

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

■ »
—

T"\ JĮ T> JT TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
•ifr Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite i mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ _ 
dėl garažų, porėių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaulink pertaisymo namų.

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia —
i SVKKS 
PATARNA

VIMAS!
—: kuris —

Specializuoja
Tame!

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit Jiuosi nuo 
patrūkimo bėdon.

— SPECIAL —
Iškirpkite šį skelbimų, ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IkMANKSTJNIMĄ 
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą.

NEKĄ KO GURKŠNIO UŽ

Creątor of (Justom Appliajices for 27 yra.

30 S. STĄTE, R.VI. 910, STA. 11(18 
Daily 10 A.M. “«i S; Moti.. Frl. TU 9 I’.M. 

Satuiday ’TĮI 1, Sunday H to 1.

šis yra specialia garsinimo bandymas Ir 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, šis 
pasiūlymas nebus atkartotas.

WHOLESALE
LIQUOB
ĮSTAIGA

* >

liveilnjame 
po visą 

1 Ghicogo.
<

■ I
REMKITtf 

8ENĄ. 
LIETUVIŲDRAUGĄ.

V. BANTKR, aąv.

MUTĮJAL LIQCOĘ CO.
4707 So. Halsted 8t. 

Telefonų*: BOULBVARD OOI4

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS,
General Managcr. i

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3089 SO. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

TRU-VISION OPTICAL CO.

EGZAMlNUOJ

DR. M. WKINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
Ifi SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4220 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS; Plrnuid. Trertod., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 rak. 

Antrad. Ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Iki 10 vak. 
Arštadlenlula Ir Ke.kmadlcnlalM Putrai Hutart|

&S3SŠ5

Lietuviams atmintinos 
dienos

(LKFSB) Balandžio 24 d. 
suėjo 30 m. nuo mirties ra
šytojo kun. A. Civinsko, ku
ris spaudos draudimo metu 
yra reasgavęs “Tėvynės Sar 
gą”, o vėliau .“Šaltinį”.

* — Bal. 26 d. sueina 35 m. 
nuo pirmo Lietuvoje sušauk
to Liet. Katalikių Moterų 
lr-jos susirinkimo; taigi jau 
1908 metais pradėjo savo 
veikimą garsioji moterų są
junga, vėliau Lietuvoje iš
augusi į galingą organiza
ciją ir leidusi savo laikraštį 
“Moteris“.

— Gegužės 1 d. švenčia 
50 m. amžiaus sukaktį pulk. 
Įeit: R. Burokas, Lietuvoje 
pasižymėjęs laikraščių ir 
žurnalų bendradarbis, teisi
ninkas. '

yių prie pirmos komunijos. 
Mišias kartais laiko ir vaka
rais, tam kapelionai turi spe
cialų leidimą.

Astuoni jūrininkai 
žuvo

(Yashington. — Navy de
partamentas, balandžio 26 
dieną, paskelbė naują nuo
stolių sąrašą, kuriame pažy
mėta, jog aštuonj jūrininkai 
žuvo ir trys sužeisti, žuvu
siųjų tarpe yra vienas chi- 
cagietis.

Nuo Peari Harbor užpuo
limo Navy, įskaitant navy, 
Coast guard ir marinus, 
nuostolių sąraše turi 24,861 
asmenį.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Kovo mėnesį 6,500 
lėktuvu pastatyta

Trečiadienis, bal. 28, 1943

I Donald M. Nelson, chair- 
(man of the War Production 
Board, pereitą savaitę paša 
kė, kad balandžio mėnesį

apie 7,000
'f

Atlanta. — Undersecreta 
ry of War Patterson, balan- Įbus PaSaminta 
dž’o 26 dieną, pareiškė, jog
kovo mėnesį buvo pagamin
ta 6,200 lėktuvų. SKAITYKITE "IIRAUGĄ-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER k
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

lt

-e

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO »S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nbdėlioj pagal sutartį.

Ar Skauda Kojas ?

IOUICK RILIEF METHOD
Loel > Hew Way Runlon Raducar
—Pads tor Caras and Colius*,__

LOCK’S FLEMILE ARCH SUPPORTS 
CUSTOM FITTED AT L0W COST
SHOES *•••*—< 25c* t WI4aa.d *3C „

FOOT E-Z SHOE SHOP
IU9 NO. LA SA LLc ST.

PABANDYKIT “CRYSTALEAR” 
DABAR

Modemiškas Vacuum Ttibe
Girdėjimo l’agelbtuvas 

AKTUALUS DYDIS MIKROFONO

** 4 f SS

SVERIA MAŽIAU 1 UNCIJOS
RkonomlAkas a Išmokėjimo 

l’lonus * Gvarantpotaa 
KKKII’KlrCS, IIAAYKIT AK AAIKIT 

DYKAI PR.UONSTRACIJOS 
ar dki. itNYovres

HEARING AID COMPAN^ 

z8 E. jACKSON BlVD., .CHICAGO
9 Ikplldyk Kuponą lr siųsk datxwd 
JO Nariu Uemoiutraeijoti ntsmiioN. į 
JO Atsh»skl» InformarIJii Knygų R 
g Be Jokios Man Obligacijos *

) Vardas .................................................... SJi Adreeas ................................. .‘.............. .J
Minėtas.  .............. Vai............ .J

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U S I AS I 
KAINAS. I

.» » i

Turime didelį 
p a s i rinkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — TVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Rešzidencijn REPublic 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

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

6322 SO. 1VESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

/
7 So. Dearborn Street

Room 1230
Ofiso Tel.: CENtral 1824

Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 6 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vlana pora aklu Tisam fy- 
▼oslmul. Bauroklta Jas, leisdami 
lfiegsamlnuotl Jas modernUklaunta 
metodo, kuria regėjimo mokslu 

grali sutelkti.
85 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pašalina 
vtsų aklų įtempimą. ..

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

OPTOM EI RISTAI 
1801 So. Ashland Avenac 

Kampas ll-tos
Telefonas: UAB AL 0588, CMes<c 

OFISO VALANDOS t 
Kaadlea 8:88 a. m. Iki 1:88 p. m. 

Tračlad. lr Mtad. 8:80 a. m. 
Iki T:08 p. m.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICHJI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS

nuoaimoio batoms.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

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

— 46 Matai Sėkmingo Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALOMET 4118 4<m. M. Mozeria, 8w’y. 8236 SO. HALSTED ST.

LIBEDAl EAflNINGS

!5SS%o33

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STRIKOL'iS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARda 4787 
Namų tel. PROapect 1880

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos- 3 — « popiet

'Tel. YARds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

TeL YARds 3146

•DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3$ 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:80

šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel. ........ VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-trus lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2dkj 6 
vai. popiet ir nuo 7 ik: 8:50 vaj.^isk. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 4 
Šaukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt., šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rakmadicniai* pagal anaDarima.

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
ataakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVĖJE .

3241 So. Halsted St?
TELEFONAS:

Calumet 4591
DEL RADIO PATAISYMO — 

Saukite YARDS 8088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
RTT niRNR. “DRAUGU*

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso tel. VIRginia 0036 

Rezidencijos tel.: SEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5021.
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
8241 West 66th f’lace

Tel. REPublic 7868

Gražiausia žmogaus 
lič yra gebėjimas mylėti 
tuos, kurie jį persekio, 
(Marcus Aurelius).

savy- 
ėti jįr 
kioj^.

Tel. CANal 0267
Res. tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija:* 6600 So. Artezian Am. 

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 8 p^< 
C Ud 9 V&L vakare.
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminjnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Širvinskas, finansų raštininkas.

Svarbas centro 
susirinkimas

Besiartinant didies i e m s 
Labdarių Sąjungos centro 
pavasariniams darbams, aau 
kiamas labai svarbus visų 
kuopų ir visų labdarių vei* 
kėjų susirinkimas, kad pasi
tarti, nustatyti planus ir pa
sidalinti darbais.

Šis svarbus susirinkimas 
bus šį vakarą 7:30 vai., šv. 
Kryžiaus par. mažojoj salėj.

Centro valdyba pasitiki, 
kad kiekviena kuopa šiame 
susirinkime bus gausingai 
atstovaujama. Jei į susirin
kimus praeity kuopa prisius 
davo kelis atstovus, tai į ši 
turėtų dvigubai ar trigubai

SU.

N A U JI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje —

3241 S. Halsted St., Chicago.

600 Čikagiečlų Polka
Stasytės Polka..........Radic

Orchestra
601 Močiutė Mane Bar© 

Mylėjau Mergelę. . . . Vikt 
Bekeris ir Radio .Orchestra

602 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergelė .... Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka............Radk

Orchestra
604 Noriu Miego

Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vik

Bekeris
505 Radio Polka

Armonikos Polka. .. .Radic
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelį
Kisim Laukan.................Ant.

. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
ir Orchestra

16239 Tykiai, Tykiai
Dziedukas. .. .Vyrų Oktetas

14064 Rudens Pasaka
Veltui Prašysi................... A.

Sabaniauskas
14077 Oi, Mergyte Tu Jaunoji

Vai Nekuk$ok............Stepas
t Gražinis
26085 Ku-Ku Valcas

Tėvynės Polka.. .Tarptaut.
Orchestra

26091 Linksmas Jaunlmėls
Agotėlės. . .Šokių Orchestra

Pas BUDRIKĄ gaunami visi 
rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Vietor, Colunibia, Pecca.

los. F. Mik, Ine.
3241 S. Halsted St.

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUMET 7287

daugiau prisiųsti. Be to, ir 
pačios kuopų valdybos turė
tų atvykti, jau nekalbant a- 
pie direktorius ir centro val
dybos narius. Prašome ir 
garbės narius, kuriems, be 
abejonės, labai rūpi žinoti, 
kas yra veikiama sąjungoje, 
kaip eina prieglaudos namo 
statybos darbai, kaip kloja
si kuopoms?

Praėjusiame susirinkime 
nebuvo atstovų nei iš 6-toe 
nei iš 7-tos kuopų. Pasigedo
me jų. Centras nori, kad vi
sos kuopos dalyvautų susi
rinkimuose, kad visos būtų 
gyvos, gerai informuotos Ir 
veiklios. Reikia neužmiršti, 
kad organizacijų kuopos ar 
skyriai panašiai kaip medžių 
šakos. Kai šakos pradeda 
vysti, nyksta visas medis. 
Taip ir su organizacija. Jei 
kuopos pradeda apsnūsti, ne 
beveikti, tai atsiliepia į visą 
organizaciją. Mes žinom, kad 
Labdarių Sąjungos 6-ta ir 
7-ta kuopos tebėra gyvos ir 
veiklios. Dėl to prašome į 
šį centro susirinkimą pri
siųsti atstovus, nes patys 
žinote, kiek daug darbų tu
rime. Tiems darbams dirb
ti visos mūsų jėgos yra rei
kalingos, visos kuopos, ar 
jos didesnės ar mažesnės, 
savo dalį turi įnešti.

Kai dirbame visi vienin
gai, kai visos kuopos, dau
giau ar mažiau, dalyvauja 
veikime, da.ug padarome.

Paskutinieji mūsų sąjun
gos seimai gerai pavyko, nes 
visi dirbome išvien. Vasario 
28 d. parengimas davė virš 
poros tūkstančių dolerių se
nelių prieglaudai dėl to, kad 
visi juo rūpinomės. Gauna
me ir garbės narių ir šiaip 
įaukų į sąjungos iždą įplau
kia, nes ne viena kuri kuo
pa, bet visos į tą darbą yra 
įsikinkiusios.

Tad, dar kartą prašome 
visus šį vakarą atvykti į 
svarbųjį susirinkimą.

Labdarių Są-gos valdyba

— Ne! — atsakė Petnas.
— Tai pats nieko nežinai, 

jeigu taip.
— Bet kada ji ten atvyks?
— Sekmadienį, gegužės 9 

d., 6:45 valandą vakare.
— Ar toji pati “Lietuvai

tė”, kuri, kaip skaičiau dnr. 
“Drauge”, džiugino kelioli- 
ką šimtų žmonių mūsų dien
raščio koncerte?

— Yes sir, ta pati. Tie pa
tys artistai dainininkai su 

(Nukelta į 5 pusi.)

HELP WANTED — MOTERYS

rr

“DRAUGO” 
DARBŲ 8KVRIUS

Rudriko Ix4diiami Radio Progra
mai — 14-tlejl Metai.

W-C-F-L, 1000 k., Sekm. vak., 
9-tą. valandą.
W-H-F-C, 1450 k., Ketvlr. vak., 
7-tą valandą.

Lietuvaitė" Šv. 
Kryžiaus par. salėj

• t— Ar girdėjai — klausia 
Jonas — kad “Lietuvaitė” 
su visa savo svita, visais 
palydovais atsikrausto į Šv. 
Kryžiaus parapijos salę?

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAOOS IR 

^APYLINKES LIETUVI J A KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

PAR GITU
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintėlis ir Smagiausias 
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

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

Phone: GROvehlll 2242

WHFC-I45O kil.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE
dėl ‘

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and'LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINĖ 
DIVIDENTŲ 
RATA

“DRAUGAS” HELP VFANTKD 
ADVERTT8ING DEPARTMENT 

127 No. Dearboro Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI reikalingi dirbti valdžibs 
užtikrintoj Defense dirbtuvėje. Pri
rodymas pilietybės* reikalinga. Atsi
šaukite į Employment Ofisą sekan
čiai —

CRACKER JACK CO.
4800 W. flflth St.

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas nerel 
kalinga. Persimainančiai dieną arba 
naktimis šiftai. Atsišaukite J—C

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

TOOL MAKERS
IRA-l MACHNISTAI

Maža švari dirbtuvė netoli vidurmies- 
’čio.

- Aukščiausia mokestis. 
Užtenkamai viršlaikio. 
Puikios darbo sąlygos.

PRECISION METAL « MACHINE 
711 W. Lake St.

MERGINOS
18 — 40

Reikia 100 Merginų
Pakuoti valgomus dalykus, kaip 
tai: supiaustytus lašinius, šviežias 
dešras ir tt. Lengvas darbas. Pa
tyrimas nereikalinga. Gera mokes
tis laike mokinimo. Proga dirbti 
viršlaikį. Dieną arba naktį šiftai. 
Atsišaukit į Moterų Employment 

Dept.

ARMOUR & COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

REIKIA

Merginų ir Moterų
Lengviems Dirbtuvės Darbams

100% KARO DARBAI 
MACHINE OPERATORES 
ASSEMBLING — FINIsillNG
LENZ ELECTRIC MFG. CO.

1751 N. Western Avė.

VALYMUI MOTERYS 
OFISŲ NAME

Nuo 18 iki 48 metų amžiaus reika
lingos dirbti nuo 6 popiet iki 2:30 
ryto. 48 valandos į savaitę. 53c į 
valandą. Laikas ir pusė už viršlaikį. 
Patogios darbė sąlygos. Atsišaukit i 
EMPLOYMENT OFISĄ:

UNION STATION 
516 W. JACKSON

ĮGYKITE DEFENSE DARBĄ 
100% DEFENSE DIRBTUVĖJE

ALUMINUM FURNACE VYRAI 
BRASS FOUNDRY VYRAI 
MATERIAL HANDLERS 
CRANE OPERATORS

FURNACE CHARGERS 
FURNACE POURERS 
METAL SORTERS 
CHEMISTS

PAPRASTI DARBININAKI

AUKŠČIAUSIA RATA MOKESTIES
PASTOVŪS DARBAI

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

Atsineškit Sočiai Security ir Draft registracijos kortas. 
ATSIŠAUKITE TUOJAU

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

4%
1751 W. 47th Street

4. t A
JUOZAPAS 

BARANAUSKAS“
Gyveno: 6842 S. Maplewood.
Mirė bal. 26 d., 1943 m.,

10:30 v. v., sulaukęs pusės amž.
' Gimęs Lietuvoje. Kilo iš

Šiaulių apskr., Naishj kaimo.
Amerikoje Išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Oną (po pirmu vyru 
Brazauskienė,o po tėvais Pui- 
dokaitė); ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamij A- 
merikoje. Brazilijoje paliko 
seserį Uršulę Survilą ir jos 
šeimą, o Lietuvoje paliko 2 se
seris — Olesę ir Oną; ir bro
lį Joną ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Šv. 
Kazimiero Karalaičio, Švento 
Vardo ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B.
1 .Petkaus koplyčioj, 6812 So. 

Western Avė. Laidotuvės }- 
vyks ketvirtad., bal. 29 d.Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryt® bus 
atlydėtas į Gimimo šv". Panelės 
Marijos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Moteris ir Giminės, 
laidotuvių direktorius Ant.

B. Petkus, tel. Grovehill 0142.

VIDURAMŽIO VYRAI
REIKALINGI

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

100 NUOS. KARO DARBAI 
2743 W. 36TH PLACE 

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEM’ATER BEACH HOTEL 
5349 Slieridan Rd.

MOLDERIAIGRINDERS , CHIPPERS
COREMAKERS, IflARBININKAI ir 
WELDERS reikalingi. Dieną ir nak
tį šiftai. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO.
3634 S. Kedzie

,WAREHOUSE HELP
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje shipping departmente. Patogios 
darbo sąlygos, gera transportacija. 
Matykit M r. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S. IVestem x MONroe 6126

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis. •

NATIONAL CARLOADING CORP.
Door 5. House 3.

1STH & CLARK RTS.

VRAI
Prie abelnų dirbtuvės darbų, 20 
metų amžiaus ar suvirš. $28.60 į 
savaitę. Reguliaris pakėlimas al
gos, pastovūs darbai. Dieną arba 
vakarais šiftai.

COOK CHOCOLATE CO.
1000 N. Ogden Avė.

ADOMAS KASPARAVICZ

Mirė bal. 26 d., 1943 m„
8:30 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus. y

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Vaiguvos par., 
Bagužių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Alejošaltė); sūnų Vladislovą, 
marč'ą Dor's ir anūką Phil- 
lip; švogerką Htanlsavą Zu- 
klenę ir Jos vyrą Joną; švo- 
gerj Pranciškų Alejošlų, Jo 

moterį ir Jų šeimas; 2 pusbro
lius ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose; 
245 W 46th Place. Laidotuvės 
įvyk ketvirtadieni, balandžio 
29 d. Iš namų 8-30 vai. ryto 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, khrloje |wks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J Šv. Kazimiero kapi
nes. , 4

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

Nuliūdę: Moter’s, Sūnus,
Marti, Anūkas, ftvogerka, fivo- 
geris Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkis, tel. Yards 1741.

VYRAI
18 — SS

Mums Reikia 200 Vyrų
Pagelbėti pristatyme mėsos ka
riuomenei, laivynui ir alijantams. 
Patyrimas nereikalinga. Gera mo
kestis laike mokinimo prie tokių 
darbų kaip Canning, Dešrų gami
nimo, Loading Dept. ir tt. Proga 
dirbti viršlaikį. Dieną arba naktį 
liftai.

Atsišaukit Employment Office

ARMOUR & COMPANY
43rd and PACKERS AVĖ.

DARBININKAI i

ReiMhlingi svarbioje industrijoje. 48 
vai. sav., 70c J vai. Pastovūs darbai 
geriems vyrams. Kreipkitės į DIA
MOND GLUE DIVISION of PETER 
COOPER CORP,, 2930 8. Robinson 
St. 2 blokai į žiem-vakarus nuo 
Archer Ir Ashland.

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. -Geriausia mokes
tis. Pašaūkit M R. KING, AUSTIN 
1960.

BROOKS LAUNDRY
6OO North—Blvd. Oak Park. UI.

OPERATORES
Prie Lengvų Milling Mašinų.

Pradinė mokestis 60c į vai. dieno
mis; 65c į vai. dirbant naktimis. 
Maža švari dirbtuvė netoli vidur- 
miesčio.

Užtenkamai Viršlaikio.
Patogios darbo sąlygos.

PRECISION METAL & MACHINE 
711 W.'Lakc St.

SODA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
Drug Store 

5349 Shcridan Rd.

KAMBARIŲ TARNAITES
Valytojos, Skalbyklos Mangle Opera
torės, Pantry Merginos, Switchbdard 
Operatorės, Ofise Pagelbininkės ir 
Typistės reikalingos.

SOUTH SHGRE COUNTRY CLUB 
7059 South Šliure Drive.

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE

MILLING MACHINE 
BORING MILL

Vertical ir Horizontai
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS
Intemal ir Extemal

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

REIKALINGAS LdNOTUPISTAS 
“Draugo” spaustuvėje reikalingas li- 
notipistas (zeceris) greita laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokį darbą dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C.

2334 So. Oaklcy Avė., Chicago

TOOL AND DIE MAKERS 
IR PAGELBININKAI 
100% KARO DARBAI

Puikios darbo sąlygos. Dieną arba 
naktį šiftai. Auščiausia mokestis ir 
pastovūs darbai tiems kurie kvalifi
kuos.
SUNNYSTDE TOOL * DIE ĮVORES 

2222 N. Cicero Avė.

REIKIA VYRŲ, aktyvių. Iki 45 me
tų senumo. Be patyrimo dirbti prie 
lengvų darbų.

KROLL BROS. CO.
1801 S. Mkhlgan.

Bell 8č HoWell Co.
REIKIA VYRŲ 38 IKI 60

Prie Lengvų švarių Maintenance 
Darbų Mūsų švarioj Moderniškoj' 

Defense Dirbtuvėj.

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAII. ' v
O Atsišaukite į—

EMPLOYMENT OFISĄ 
1801 Larchmont Avė. 

ar
7100 McCormick Blvd.

ATDARA KAS DIENĄ 
Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare

Tel.: LAKEVIEW 5608

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

z- 127 N. DEARBORN ST.

MERGINOS IR MOTERYSDIRBTUVES DARBAMS
Visokio typo darbai. Pirmam ir 

antram šiftui.
APPRENTICE WELDERS

Antram šiftui.
Atsišaukite pirm 10 vai. ryto bet 
kurią darbo dieną, šeštadieniais tik 
rytais. tNational Malleable& Steel Castings Co. J '

1400 S. 52nd Avė.
Cicero, III.

LAUNDRY HELP •
Prosytojos ar Siuvėjos
$20.00 Wk. 40 hr. Wk.

Laikas ir pusė už viršlaikį. Patyrimas 
nereikalinga. Dykai station wagon 
transportacija iki darbo ir atgal prie 
gatvekarh, linijos. Muzikališki pro
gramai du kart į dieną jums bedir
bant. žiem-vakarinėje dalyje miesto. 
Pašaukite—

NEWCASTLE 8041.

HOUSEMEN
Reikia, kambarys ir valgia. Taipgi 
asiatentaa Vynų Steward, Veiterių, 
Bus Boys, ir Bell Boya dirbti ryt
mečiais.
SOUTH 8HORE COUNTRY CLUB 

7059 South Rhore Drlve.

FREIGHT HANDLERS
Patyrimas' nereikalinga. 

Gera mokestis Ir viršlaikis.
ERIE RAILROAD 
14th ir Clark Sta,

Trokų Plovėjas
REIKALINGAS

DIDELIAM GARADŽIUI
DARBAS NAKTIMIS

40 vai. savaitėj ir viršlaikis mo
kant už laiką ir pusę.

Atsišaukit asmeniškai į—
Warehouae Employment Ofisą

NATIONAL TEA CO.
1000 N. Croaby.

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Nora visų būtum užmirš
tas, dangus visuomet lieka 
tavo tėvynė.

Gegužės 21 diena yra pas
kutinė diena naudoti Cou- 
pon 5 “A” gazolino raciona- 
vimo knygelėje.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Bell 8č Howell Co.
ATYDA MOTERIMS 
Dėl North side Darbų 

Moderniškoj Karo Dirbtuvėj
reikalauja 10 moterų prię; lengvų 
maintenance apvalymo darbų —■ 
švariam ir naujam name.
Keletą moterį, šveisti ir mazgoti.

NAKTINIO ŠIFTO VALANDOS: 
Nuo 5 popiet iki 1 ryto./ Atsišaukit Į— 

EMPLOYMENT OFISĄ
1801 Larchmont Avė.

ar7100 McCormick Blvd.
ATDARA KAS DIENĄ 

Nuo 8 Ryto iki 8 Vakare
Tel.: LAKEVIEVV 5603

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems marginiams. Nuo $800 
iki $10,000 už 4%. Gaukite mū
sų veltui apkainavimą.

JOHN O. SYKGRA 
2411 S. 52nd Avė.

Phone: (CICERO 453.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — vlsoklua 
Naminiai piūklal mūsų specialybė. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis, 
Chicago. Pasiųskite pifiklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1397.

LONDONAS. — Čekoslo
vakijos prezidentas Benes 
gegužės mėn. išvyks Ameri
kon.

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 kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin 
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

• A •
2-jų Si 

ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS PER ŠIOS KARES LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iš neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megntinių Pa
rankų, Draperles, Grindų Pakiojimun.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 SO. HALSTED ST. TEL.: YARDS 4778

i
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NE1ŠTEIS1NAMAS smurtas
Jei Stalinas ir Molotovas skelbia, kad Baltijos val

stybės savo laisvu noru prisidėjo prie Sovietų Rusijos 
1940 metais, skelbia pasauliui didžiausią netiesą. Jie 
patys žino, kad prieš tuos kraštus panaudojo negra
žiausią smurtą ir tą smurtą įgyvendino fiziška jėga. 
Tai puikiai žino Londonas, Vašingtonas ir daug kitų 
sostinių, kurios to Maskvos smurto ligšiol nepripažino 
ir .nepripažins. Šį bolševikų smurtišką žygį pripažino 
tik Hitleris su Mussoliniu ir kai kurie kiti jų pastum
dėliai.

i
Todėl sakyti, kad lenkų vyriausybė, kuri taip kaip 

ir Londonas su Vašingtonu nepripažino Baltijos kraš
tų okupacijos, griauna Sovįetų Rusiją, yra didžiausia 
nesąmonė. • 4 j

Šiandieninė sensacija — rusų nutraukimas santykių 
su lenkų vyriausybe, aišku, puikiai pasitarnauja na
ciams. Pirmoje vietoje įnešama disharmonija į jung
tinių tautų tarpą, o antra — savinimąsis rusams ne
priklausančių teritorijų, ten gyvenančių žmonių tarpe 
trukdo vieningai akcijai prieš okupantus. Tų teritorijų 
gyventojai trokštą nusikratyti dabartinių okupantų na
cių, bet jie bijo, kad ir rusai bolševikai atgal nesu
grįžtų: jie nori būti laisvi ir nepriklausomi.

Apie Baltijos valstybių federaciją
Šįo mėnesio Latvijos biuletenis, kurį leidžia Latvijos 

pasiuntinybė Vašingtone, įdėjo dr. Alfredo Bilmanio, 
latvių ministro rašinį, pavadintą — “Free United Baltic 
States — Key to Peace and Sęcurity in Northern Eu
rope”. šiame rašinyje yra keliamas Lietuvos, Latvijos, 
Suomijos ir Estijos federacijos klausimas, kuris, tiesa, 
nėra naujas, tačiau šiandien labai aktualus. Straips
nio pabaigoj dr. Bilmanis sako, kad po šio karo Bal
tijos tautos pareikalaus lygių teisių pokarinėj saugu
mo organizacijoj. Jis neabejoja, kad po karo Europoj 
ir vėl egzistuos valstybių konglomeracija, suorganizuo
ta etnografiškais pagrindais. Baltijos valstybės tokio
mis ir yra. Jos reikalauja sau joms Dievo duotų teisių 
būti konstiuktyvėtois, lygiomis partnerkomis naujoj de
mokratiškoj Europoj, pagrįstoj Atlanto Čarterio prin
cipais ir Keturiomis Laisvėmis.

Naujas "Žvaigždės" redaktorius
,.t «

Senoji “žvaigždė”, seniau buvusi savaitraščiu, vėliau 
mėnraščiu ir paskiausiai išėjusi keturis kartus į me
tus, nesustos ėjus, nors jos leidėjas ir redaktorius kun. 
Antanas Milukas jau yra miręs. Šį darbą — “žvaigž
dės” palaikymą, kaip pranešama, į savo rankas ima 
jaunas vyras kun. J. Bagdonas, Šv. Jurgio parap. vi
karas PKiladelphia, Pa. Šis laikraštis ir toliau būsiąs 
leidžiamas vieną kartą į tris mėnesius.

Rusų-lenkų santykiams suirus
PRIEŽASTIS

Vakar spauda paskelbė didelę sensaciją: Sovietų Ru
sija nutraukė ryšius su Lenkijos vyriausybe užsieny.

Šis Maskvos aktas įvarė nemažą baslį į jungtinių 
tautų vežimo ratus. Tuo pačiu užpylė daugiau vandens 
ant nacių propagandos malūno.

Kilęs konfliktas, ar vienaip ar kitaip svarstysime, 
yra ir didelis ir opus. Ar jis bus likviduotas ir, paga
liau, kaip likviduotas, tuo tarpu sunku yra numatyti. 
Londono ir Vašingtono diplomatams tai yra tikrai stip
rus galvos skaudėjimas.

Priežastį nutraukti santykius su Lenkija davė ap
kaltinimas Sovietų Rusijos, kad ji likvidavus 10,000 
lenkų karininkų 1939 m. Tų karininkų kapines radę 
vokiečiai Smolensko apylinkėse. Dėl to kilo ginčai. Len
kai reikalavo satisfakcijos. Tarptautinis Raudonasis 
Kryžius sutiko pasiųsti spepialę komisiją į, Smolenską, 
kad detaliai ir bešališkai ištirti ar tokios kapinės tėn 
iš tiesų buvo surastos, ar tie lavonai yra lenkų kari
ninkų ir ar juos bus išžudę rusai bolševikai ar vokie
čiai naciai. Tačiau tokiam tyrinėjimui Maskva visu 
griežtumu pasipriešino. Ji tvirtino, kad tai yra gry
niausias nacių prasimanymas ir kad tuos karininkus 
išžudė patys vokiečiai.

KLAUSIMAI, KURIE REIKALAUJA AIŠKUMO

Tačiau pasauliui vis tik šiandien dar neaišku, kodėl 
Maskva, jei ne rusai o vokiečiai lenkų karininkus išžu
dė, nesutiko, kad Tarptautinis Raudonasis Kryžius visą 
reikalą nuodugniai ištirtų ir savo raportą paruoštų? 
Kodėl Maskva ligšiol slėpė tą faktą, jei jai buvo žino-

— ma, kad naciai tuos karininkus išžudė? Kodėl, paga- 
liau, Maskva atsisakė duoti lenkų vyriausybei pilną len-

X kų tremtinių sąrašą ir vėlesniais laikais pradėjo truk-
— dyti tremtinių šelpimo darbą?

» Kol šie klausimai nebus išaiškinti, tol pasaulis neti-
X kės Stalino-Molotovo tvirtinimams ir jokiu būdu nepa- 
X teisins nutraukimo ryšių su lenkais akto.
B GILESNĖ KONFLIKTO PRASMĖ

X. Bet rusų-lenkų konfliktas turi dar gilesnę prasmę.
X Tai matome iš aštrios Molotovo notos Lenkijai ir iš
X pirmesnių šių dviejų tautų santykių.

— Molotovas, įtardamas lenkų vyriausybę, kad ji būt 
tai, pataikaudama Hitlerio tiranijai, siekė pakenkti So-

X vietų Rusijai, atskeliant nuo jo® “sovietinę Ukrainą’’, 
B “sovietinę Baltgudiją” ir “sovietinę Lietuvą”.

X Suprask, tie kraštai jau esą Rusijos nuosavybe ir
X kas to nepripažįsta, tas kenkia Sovietų Rusijai ir pa-

sitarnauja Hitleriui.

X Kitais žodžiais kalbant, kas nori pastoti kelią Mask-
X VOS imperializmui, tą reikia smerkti, kas giną savo 
X tautos teises, tas yra pro-nacis ir t.t.

X NEPAGRISTOS RUSŲ PRETENZIJOS

X Jei kam yra gerai žinoma, tai lietuviams, kad lenkai
X rodė tuščių pretenzijų į Lietuvos ir kitų valstybių teri-
X torijas. Mes tai žinom iš Vilniaus istorijos. Bet kas davė
X teisę Maskvai savintis visą Lietuvą, Estiją, Latviją,
X Baltgudiją, Ukrainą ir Lenkijos dalį? Tos tautos yra
X savistovios, jos, o ypač lietuviai, latviai ir estei, nėra
X visai giminingos rusų slaviškajai tautai. Jos nuo senų
X / laikų yra apsisprendusio^ gyventi laisvu ir nepriklau- 
~ somų gyvenimu ir kas jas stengiasi pavergti, nusižen-

gis Atlanto karteriui, prasilenkia su tais tikslais, dėl
— kurių demokratijos šiandien kariauja su diktatoriais 

— agresoriais.

SPAUDOS APŽVALGA
Amerika - mažųjų tautų viltis

“Liet. žinios” rašo:
“Per neutralius kraštus mus pasiekė žinios, kad ir 

Lietuvos žmonės, ^nežiūrint į vokięčių stiprią propa- 
gahdą, deda didelių vilčių į Amerikos Jungtines Val
stybes ir tikisi iš jų pagalbos, Lietuvos valstybės Ne
priklausomybei atsteįgti. Pasirodo, kad Lietuvos žmo
nės net yra painformuoti apie Amerikos lietuvių pas
tangas išgelbėti Lietuvą ir žino apie veikiančią Ame
rikos Liebuvitį Tarybą ir jos gražius darbus Lietuvos 
labui. \ . ■

Gudriai daro Amerikos vyriausybė savo aiškiais 
pareiškimais palaikydama pavergtųjų tautų viltis 
išsilaisvinti iš nacių, priespaudos ir atsteigti savo 
valstybių nepriklausomybę.

Atimti žmonėms tą paskutinę laisvės viltį, kaip tai 
daro bolševikai, yra pylimas vandens ant Hitlerio ma

lūno. Karaa reikalauja iš visų žmonių didelių aukų. 
Tas aukas ir pralietą kraują gali atsverti tik bega
linis laisvės troškimas. Užkirsti kelią milijonams Pa
baltijo, Lenkijos ir kitų centro Europos tautų žmo
nėms siekti pilnos laisvės, būtų išdavimas tų ideąlų 
dėl kurių šiandien vedamas karas. Aišku, kad demo
kratinė Amerika niekuomet negalės atlikti tokios pik
tadarystės. Nejaugi Sovietų Rusijos vyriausybė ir 
mūsų lęnnyiiūatai negali suprasti, kad jiems nepasi
seks įtikinti Amerikos visuomenės ir vyriausybės rem
ti tautų paveržimo programą, kokią nuolat rekla
muoja bolševikinė Rusija.. Daug išmintingiau pada
rytų Sovietų Rusija ir jos pakalikai Amerikoje, jei 
jie paremtų mažųjų tautiį pastangas atsteigli savo 
laisvę ir valstybių Nepriklausomybę. Amerikos ko
munistai remdami Rusijos imperialistinę politiką su
naikina savo ateitį šioje šalyje ir tampa pikčiausiais 
laisvės trokšta&Čios žmonijos priešais.’*

(Pabaiga)
Bronius miegojo. Jis ne

jautė ir nematė virš jo akių 
einančių šviesos grumtynių. 
Jis sapnavo gražų graži) 
sapną. Bet štai, lyg pasidi
džiuodami, keletas spindu
lių straktelėjo ant išblyšku
sio ligonio veido. Paskui jais 
pasekė kiti, ir pradėjo smar
kiau kaitinti. Veide pasirodė 
rausva žymelė, kuri vis slin
ko tolyn.

—Achl, huu, huu, huu...— 
sunkiu krūtinėje gurgėsiu 
nusikosėjo ligonis... Ir apsi
dairė.

— Kaip aukštai saulutė 
pakilo. O kažin, ar Onutė at
sikėlė? Aš ją žadėjau pri
kelti! Gal ji pamigo? Oi 
koks aš tinginys. Toks gra
žus Velykų rytas, o aš taip 
ilgai miegu. Visos ilgos turi 
eit į šaįį.

Ir nieko nelaukęs, atsi- 
klojo patalus. Atsisėdo.

—Bet vistiek po krūtine 
skauda... Ashi huu, huu, 
huu...,— sunkiai nusikosėjo. 
—Bet keltis reikia vistiek, 
tik kažin kur drabužius ras
ti?.. O, ji, vargšelė, jau ir 
sudėjus,—pamatęs suprosy- 
tus ir sudėtus apt kėdės at
ramos, nuoširdžiai nusišyp
sojo išgeltusiu veidu.

Ir apsirengęs pamažu iš
ėjo į virtuvę, kur tikėjosi 
rasti triūsiančią motiną. Bet 
toji išgirdus žingsnius už 
durų pati pirma pravėrė jas, 
norėdama sužinoti, kas be 
jos ir Onutės galėtų vaikš
čioti.
. —Vaje, vaikeli, ką tu da
rai,—džiaugsmo, kartu ir iš
gąsčio pagauta sušuko mo
tina.

—Mamyte, pavasaris. Štai 
jau ir varnėnas parskridęs. 
Negaliu ilgiau gulėti.

—Bet vis tik geriau būtų, 
vaikeli, kokią dieną ilgiau 
pagulėti, toks išblyškęs at
rodai,—apsimarinusiu tonu, 
švelniai pataisydama šneki
no motina.

—Nieko, mamyt, jau aš 
visai sveikas... Nors margu
čių padėsiu numarginti, kol 
Onutė pareis iš bažnyčios.

Taip jiems bešnekučiuo
jant, motina sudėjo valgius 
ant stalo, vis patardama 
Broniui nesivarginti savęs. 
Parėjo ir laukiamoji.
, --Oo, vakar nemelavai. 
Tik jfšfti mane, tai nepabudi
nai;—-linksmu šypsniu pra
sivėrus duris garsiai lyg ba
rė Onutė.—Buvau pąžiūrėti 
atsikėlus tavęs. Taip gražiai 
miegojai tai nei nebudinau.

—Pamigau, sesute, . šitą 
kartą. Daugiau niekad nepa
migsiu.

—Aš vis eidama spėlio
jau, ir netikėjau, kad tave 
rasiu atsikėlus).

—Varnėnas mane priža
dino, o taip iki pietų būčiau 
miegojęs,—juokavo retkar
čiais giliai įkvėpdamas oro 
Bronius. •

—Na, tai tikrai bus šie
met linksmos Velykos. Bile 
tik tu atsikėlei,—rengdamo- 
si linksmai tarškėjo Onutė. 
—Pažiūrėsim, kas margu
čiais laimėsim, o tu išdykė
li, pernai mano visus sukū- 
lei—-pirštu grūmodama nuo
širdžiai juokėsi mėlynom 
akutėm Onutėj imdama gra

JO PASKUTINES VELYKOS
žiai Broniaus išmargintą 
margutį.

—Na, ką padarysi, jau 
šiemet tikiu, kad tu laimėsi, 
—teisinosi Bronius, imda
mas Onutės jam duodamą 
margutį.

—Tik tu, Onute, nenuvar
gink perdaug jo. Dar pagu
lėtų...—Bara motina.

—Tai jau, mamyt, lyg ve
du jį šokti.

—Eisim, tikrai eisim. Gir
dėjau, Paužuos bus... achi... 
huuu... hu... hu...—nutraukė 
kosulys pradėtą linksmos 
nuotaikos pasakojimą.

—Per Sekmines, Broniuk.
—O, aš taip ilgai nelauk

siu. Toks gražus oras. Sau
lutė mane traukte traukia 
laukan. Man taip nusibodo 
toje lovoje gulėti. Jau beveik 
bus visi metai kaip guliu ir... 
achi... hu... hu...

—Užteks, Broniuk dabar 
tu turėsi vėl nors iki pietų 
pagulėti, o paskui eisim į 
orą. Varnėnas tau pačiul- 
bės, aš ką nors papasakosiu 
ir sulauksim pietų,—ramina 
Onutė.

—Aš būtinai noriu eiti 
laukan. Jei neleisit, aš nei 
gulti neisiu.

Ir paėmęs viena ranka 
Onutę kita durų rankeną 
plačiai jas atidarė.-; '

—Taip kvepia oras, o jo 
man vis trūksta, nors kada, 
atsigausiu.

Su rūpesčiu veide Onutė 
išvedė Bronių laukan. Gėrė
josi abu šilta saulute. Priė
jo pietinėje trobos pusėje 
suolelį.

—Sėskime, sesut, — giliai 
įtraukęs oro atsisėdo Bro
nius, taisydamasis sėsti, ir 
vikriai pasilenkė.—O, Jėzau.

—Kas tau?.. Broniuk, 
kas?—persigandusi tiesė a- 
biem rankom sulinkusį Bro
niaus liemenį, žiūrėdama į 
jo žemyn nusvirusį veidą.

—Vesk... huu... huu... huu.
—O, Jėzau, mama!—nesa

vu halsu sukliko Onutė, pa
mačiusi sruogomis pliupsint 
iš ligonio burnos kraują, ir 
pagriebusi jį į savo glėbį 
bėgte pasileido į trobą.

—Viešpatie... kas čia? — 
Vietoje sustulbo motina, 
pamačiusi abu kruvinus.

—Atidarykit langą... Ooo. 
—Pro plačiai atidarytą kru
tiną burną, giliai kvėpavo, 
lyg žuvis patekusi į sausą 
orą.

—Mamyte, bėkite pašauk
ti žmonių...—Išbalusi, šluo
stydama kraujus, siuntė O- 
nutė,—kunigas garbė Die

vui, buvo nesenei, gal dar 
daktaro...

—Kas dabar...—Nežinoda^ 
ma kas daryti, susiėmusi 
galvą vaitojo motina.—Aš 
nežinau... Dieve, mano... — ’ 
pravirkusi išbėgo pro duris.

—Oro... achi... huu... huu.
—Ir vėl kraujas dar didesne 
srove papliupo iš ligonio 
burnos ant balto pagalvio.

—Broliuk, tai aš... kalta> 
Kam leidau tave laukan, — 
nesulaikydama savo širdies 
skausmo pravirko Onutė.

—Onutė, nieko nekaltink 
ir savęs. Kaltas aš pats...— 
Ilgais atsidūsėjimais įtrauk
damas didelius kiekius oro, 
vos girdimu balsu ramino^ 
Onutę.—Aš norėjau moky
tis ne vargint judviejų su 
mamyte. Jaučiau jūsų sun
kias nemigo naktis ir pats 
nemigau. Kentėjau ir dir
bau... Tik... Kas dabar dirbs 
už jus, kaip neturėsite ma
nęs, kada jums parama bus_^ 
reikalinga. Viešpatie...— Po 
jo kiekvieno žodžio veržėsi 
mirštamai išgeltusiu veidu 
staihbios ašaros, krisdamos, 
ant iškruvinto pagalvio.

— Nesirūpink, Broniuk... 
Ti, nors ir amžinai sirgda
mas, tik būk prie mūsų, — 
prikandusi lūpas verkė Onu-^

- tz l -tiri .■ < ■ f; 4 i, < -r-?
—Ne, aš jau ilgai nesirg-

,fe «w-
kaitytos... Ligi šiol netikė
jau..., bet dabar jaučiu... 
Kažkas trūko...—ir lyg no
rėdamas patikrinti abiem 
rankom griebėsi už krūtų 
nČs.

Klaikiai išbalęs sunkiai 
atsikosėjęs ir, plačiai atvė
ręs burną, lyg norėdamas 
visą orą vienu kartu sutrauk 
ti į save ir nepajėgęs sūri- , 
ko:—Ooorrooo... duuo-okit... 
oorroo... Jeė...zau....

Vakare susirinko pas Pau 
žus kaimo jaunimas. Suži
nojęs, kad Geidžių Broniui 
šiandien vėl vežė kunigą ir 
daktarą, ėjo jo atlankyti.

Deja, jau miręs... Jo išgel
tusiam veide švelnus jaunuo, 
li-o šypsnis lyg sakyte sakė 
visiems susirinkusiems: 
juokiausi visados su junąi^ 
ir juokiuosi amžinai ne tik 
jums, bet ir tiems, kurie 
mano juoke nesuprato tiek 
daug kentėjimų ir troškimų 
kupinos širdies.”

Paragink savo kaimyną 
užsisakyti laikraštį “Drau
gas”. Tai yra įdomiausias 
laikraštis. -M t

rtr

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms 1
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ — 

SICTŲ IB KAILIŲ 
Jaunavedėms Syrai ir Suknelėm 

Mūsų Specialybė

l*ha» geron riMtaa molen, kailiniai, kailiukais 
doth kotai panldulda ntiirmintomia

KAINOMIS

arba

ATEIK ITF: IR PATYS I'AMATYSiITE UANBIESI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th St Yords 2o88

t



X
Trečiadienis, bal. 28, 1843 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

-4Į

-4

Z

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pergalės reikalu 
vakaras

Bridgeport. — Balandžio 
28 d. šv. Jurgio parapijos 
svetainėj įvyks Pergalės rei
kalu vakaras, kuriame daly
vaus iš U. S. Treasury De- 
partąraento dr. G o r d o n 
Laing. Be to, dalyvaus, ke
letas kareivių ir vietos val
dininkai. Taipgi dalyvaus 
teisėjas J. Zūris ir keletas 
dainininkių. Įžanga visiems 
bus dykai. Jokios kolektos 
taipgi nebus.

Šiame vakare bus plačiai 
aiškinama War Bonds rei
kalai. Korespondentas

Kg sgjungietės veikia
Marųuette Park. — Nors 

mūsų parapija didelė, bet 
sąjungiečių būrelis mažas. 
Gal, dėlto, kad čia gyvuoja 
visa eilė įvairių draugijų.

Mėnesinis susirinkimas įi- 
vyko bal. 19 d. vakare, par. 
muzikos kambaryje. Rapor
tą iš apskrities veikimo iš
davė A. Poškienė ir D. Ka
minskienė.

Paaiškinus, kad bus aps
krities metinė bendra šv. Ko 
munija, visos narės žadėjo 
dalyvauti.

Išgirdus iš raporto, kad 
centro valdyba nekyįečia į 
savo* susirinkimus rae 
vice pirm. Palubinskienės, 
pareikšta nepasitenkinimas 
centro valdybos elgesiu ii 
pasiaiškinimu. Be to, kilc 
didelės diskusijos dėl seimo 
atidėjimo. Prieita prie išva
dos, kad ateinančiam susirin 
kime delegatės apskrityje 
pageidautų, jog centro val
dyba pasiųstų krivūles į 
kuopas dėl viso nuospren
džio.

Nutarta rengti “Card Par 
ty” geg. 26 d., parap. salėj. 
Komisijon įėjo: M. šrupšie
nė, C. Baubkienė, A. Alek- 
siūnienė, A. Žagūnienė, A. 
Poškienė, A. Jonaitienė, B’ 
Ambrozienė ir D. Kamins
kienė.

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887
Ben. J. KAZANAIJ8KAS 

Sekretorius

Nepaprastas žmogus
Skaitytas laiškas ARD 

kviečiantis į seimą. Atstovė
mis išrinktos: šrupšienė, 
Daunorienė, Žagūnienė, Kad- 
zewick ir Jančienė. Paskirta 
$5 auka iš iždo.

D. Kaminskienė išdavė de
talų raportą iš įvykusių pa-Į 
gerbtuvių Ignui ir Zofijai 
Sakalams.

Nesiradus daugiau reika
lų, visos išsiskirstė prižadė
damas pasimatyti geg. 2 d. 
Bridgeportę.

Dovydo Motina

Susirinkha'
Cicero. — Federacijos 12 

skyriaus susirinkimas b u š 
30 d. balandžio, parapijos 
mokyklos kambary po lietu
viškos novenas. Visų drau
gijų atstovai būtinai turi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra daug naujų dalykų 
svarstyti. Bus labai svarbių 
pranešimų iš Federacijos 
apskrities. Visiems yra svar 
bu šiame susirinkime daly
vauti.

Maurice T.tiet, kuris pla
čiai yra žinomas kitu vardu 
— Angel, yra nepaprasto 
kūno sudėjimo ir jėgos. Jo 
profesija — ristynės. šiuo 
metu jis laiko viso pasaulio 
ristikų čempionatą. Tačiau 
atsiranda drąsių ristikų, ku
rie nori jį nuvainikuoti. Vie
nas tokių drąsuolių — Pete 
Managoff susiims su Angel 
šį ' vakarą, Darius-Girėnas 
salėj, 4416 S. Western Avė., 
8:30 vai. Įdomu bus pama
tyti ne tik dvi susirėmusias 
jėgas, bet ir jų techniką o- 
ponentv.i nugalėti. Jų risty
nės eis iki pergalės. Be šios

Labdarybė
(Atkelta iš 3 pusi.)

Ona Pieža priešaky, tas pats 
šv. Jurgio par. choras, kom
pozitoriaus Antano Pociaus 
vadovaujamas. Bet nereikia 
užmiršti, kad dabar ir pati
“Lietuvaitė” ir jos visas sta

. it , ,

ro?, jų tarpe ir John Mason, 
Darius-Girėnas čempionas. 
Ristynės rengia Darius-Gi
rėnas Post 271 American Le- 
gion.

DIDKI.IS IftPArtBAVlMAS MtiSU 
MILŽINIŠKO STABO MtlZIKA- 

UNIV 'T'-'IU MEMTT

Anastazas Valančius poros, risis dar Ir kitos po-

<1 ? A.
ELENA M A S I U K A S

Mirė balandžio 25 d., 1943 m., 1:42 vai. popiet, sulaukus 
27 metų amžiaus. Gimus Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: mylimą motinėlę Kotryną 
(po tėvais Grigaliūnaitė); tėvelį Povilą; 3 seseris — Kotryną 
Navickienę ir jos vyrą Antaną, Alfunę Kapočienę ir jos vyrą 
Povilą, Veroniką Elliott ir jos vyrą Cecil ir jų šeimas; 4 bro
lius Jaškūpus — Motiejų, Antaną (U. S. Army), Bronislovą 
ir Julių ir jo moterį Marijoną ir krikšto sūnų Julių; tetą 
Veroniką Rutkauskienę ir jos vyrą Jurgį ir jų šeimą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Chicagos Lietuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose: 4716 So. Keeler Avenue. 1
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 29 d. Iš namų 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo švenčiau
sios Panelės parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Seserys, Broliai, švogeriai, švogerkos, 
Tetą ir visos kitos Giminės.

Laid. direktorius J. Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

k »<• - I

JOHN F. EUDEIKIS

laidotuvių Direktorius
AMBULANCB Dieną Ir NaktĮ

4608-09 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1743
4882-84 SOUTH CALIFOBKIA AVENUE 

Tel. LAFayette Q727
RADIO PROGRAMAS-— 8:00 vai. Pirmad ir Kctvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šajtimleru.

tas bus dar geriau savo ro- ru pasikalbėjimas. Bet jie- 
Lise apsipratę, geriau vai- du dar ir kitą dalyką susi
ims (Ignui Sakalui režisuo
jant), šauniau dainuos ir

tarė padaryti: sutarė ir sa
vo mylimąsias atsivesti į Šv.

smarkiau tautiškus šokius' Kryžiaus par. salę gegužės
šoks.

— Na, tai brolyti duok 
šen tikietą! Kiek jis kainuo
ja?

— Tik 85 centai.
— Patys juokai. Ir poros 

dolerių nesigailėč.
Toks tai buvo Jono su Pet-

9 d., kad visi bendru džiaugs 
mu pasidžiaugti — “Lietu
vaitę” pamatyti.

Komisijos nariai — Kas
paras Yodelis, Stasys Cibuls 
kis ir Anastazas Valančius 
pasakoja girdėję, kad perka 
tikietus ir tie, kurie jau kar

tą šią operętę matė. Taip 
darą dėl dviejų priežasčių* 
l) operetė — “Lietuvaitė^ 
labai patinka ir 2) visas pel
nas eina lietuvių senelių 
priegLaudos namui įrengti ir 
išpuošti.

Kasparas Yodelis dar ir 
tai praneša, kad be operetės 
bus ir kitų pamarginimų, a? 
pie kuriuos komisija pain
formuos visuomenę vėliau.

lbd

PASINACDOBIT FJtOGA DABAR
KOL DAR NfclbPAKDUOTI.
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES, FLUTE8 
su "cases’’ —- $36.00, $37.60,
$46.00 ir $16.00. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OOITARAI, SPA- 
NIŠKI MaNDOIJNAI, BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
$6.60, $3.60, $12.60 iki $35.00,
STRIUNINIAI BASAI — $60.00, 
$125.00 Ir $160.00. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — $150, $3 00, $5.00, $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų Instrumentų, BASS Ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $23.50, 
$35.00 Ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CTMBOLb, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Trlūboms, Saxapbones ir 
taipgi Smulkoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MŪŠIO SHOP 
#14 MaxweU St„ Chicago

ROSELANDO NAU JOJI KOPLYČIA

LACHAWICZ LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 
10756 South Michigan Avė.

VISAI NAUJA, PUOŠNI, MODERNIŠKĄ IR ERDVI — JŪSŲ PATOGUMUI 
ĮTAISYTA KOPLYČIĄ!

LACHAVICIŲ ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS MANDAGUS IR MALONUS

★ Užlaiko savo patogius, moderniškus automobilius.
★ Lachavičių asmeniškas balsamayimas yra artistiškas įr puikus.
★ Apdraudos raštai išpildomi; kolektuojama laidotuvių reikaluose
★ Finansuojam ir laidotuvėms priimam užstatus.
★ “LACHAWICZ” VARDAS UŽTIKRINA PILNĄ PATENKINIMĄ.

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

10756 S. Michigan Avė. 2314 West 23rd Place
____TeL: PULLMAN 1270 Tel.: CANAL 2515

NOTARY PUBLIC AMBULANSO PATARNAVIMAS

Pachankis - Troost Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

-—S
.. /

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

.u

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMU i.

Geriausio Materiolo ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Mūsų pastatytas MONUMENT CO.

TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

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

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

I
 MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Ęlvd. 5919 South Troy Street

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNI8KO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero— ... t
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

I. J, ZOLP
1646 WE8T 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8619 UTUANICA AVĖ-

AMBULANCEJ
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčia* 

Visose Miesto 
Dalyse,

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-38

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2814 WEST 2Srd PLACE

Tel. PULLMAN 1276 
Phone CANAL 2518

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4848 RO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAFAYETTE 8571

P. J. RIDIKAS
8884 SO. HALSTED STREET 716 W. 18th 8TREEI

Teltpbone YARDS 141#
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, bai. 28, 1943
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

ŽYMAUS MUZIKO SŪNUS DĖDĖS 
ŠAMO ARMIJOJE

Lieut. Aleksis yra baigęs 
Notre Dame universitetą ir 
teises Columbia universite
te. Jis yra sūnus kompozito
riaus Aleksandro Aleksio, 
Waterbury, Conn.

Lieut. Norbert Aleskis

Liuet. Norbert Aleksis į 
Dėdės Šamo armiją išvyko 
1942 metais, liepos 2 dieną. 
Po pagrindinio lavinimosi 
Miami Beach, Fla., jis buvo 
perkeltas į Atlantic City, 
N. J., kur tarnavo the per-' 
sonnel department. Paskui 
Norbert Aleksis grįžo į Mi
ami Beach, kur jis baigė Ar 
my Air Corps officer candi- 
date school. Gavęs leitenan
to laipsnį išvyko į Palm 
Beach, Fla. Liuet. Aleksis 
po to tuojau baigė aukštes
nį lavinimo kursą New Yor- 
k’e ir dabar yra priskirtas 
prie U. S. Army Air trans- 
port Command 9 H 2, Wa 
shingtone, D. C. •

Lieut. Aleksis, prieš išvyk
damas į Dėdės Šamo armiją, 
buvo radijo stoties WBRY 
(Waterbury) is WNEW 
(New Yorke) pranešėjas. 
Taip pat dalyvavo parapijos 
chore ir Lietuvos Vyčių vei
kime.

Motina už sūnų 
meldės vis? Velykų 
dieną

Mr. ir Mrs. Claude R. 
Kinsey, Sr., 321 Marion av., 
Aurora, pereitą šeštadienį, 
gavo telegramą, jog jų sū
nus Lt. Kinsey yra dingęs 
kovos lauke. Motina sužino
jusi apie savo sūnaus nelai
mę, visą Velykų dieną mel
dės, kad sūnus būtų gyvas. 
Jos malda liko išklausyta. 
Pereitą pirmadienį motina 
gavo iš karo departamento 
telegramą, jog jos sūnus 
yra gyvas ir yra italų ne
laisvėje.

Trys chicagiečiai 
vokiečiu nelaisvėje

Karo departamentas, ba
landžio 26 dieną, paskelbė 
156 Amerikos kareivių pa
vardes, kurie yra voikečių 
nelaisvėje, iš jų trys yra iš 
Chicagos ir trys iš Illinois 
valstybės.

SKELBKITES DRAUGE

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

SMAGUMAS Insuluoto Namo Teiks
4U.M8 IR 4 CSV VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURftTI 

DAUG PRIE PALAIKYMO SVEIKATOS IR LINKSMUMO, NES 
TAI DAUG PRIKLAUSO NUO LYGIOS TEMPERATŪROS !

Apsimokės Jums Pasitarti Su Musų Insulacijos Ekspertais. . 
Tik Pašaukite. Telefonu — ATLANTIC 4290

MALIAVOJ ANT savo namus — vartokite UNITEX. .ši maliava 
tai visiškai NAUJAS išradimas. Tasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimlne, vvallpaper, pleis- 
terio ir vvallboard. Vienas aptraukimas užtenka! Nereikia calci- 
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią.
UNITEX yra gvarantuojamas.♦
Dėl Insulacijos, Plunihing ir Heating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating
Supply Company, Ine.

5456 58 S. STATE ST. 6 W. GARFIELD BLVD.
N. W. Uomet* SMHh an<l State Streets

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

VISAS DARBAS Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dU- bet paveskite mums juos perdirb- 

MVJMAI mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
riLNAi Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUO4AMAS dabar iš priežasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

PAVADUOJA SUŽEISTĄJĮ GENEROLĄ Keturių metų vaikas, palikdamas 
ligoninę, pabučiavo savo nursę
VAIKAS ĮKRITO Į MIEGO LIGĄ IR MIEGOJO 38 DIE
NAS. VERBŲ SEKMADIENĮ IŠTARĖ PIRMUOSIUS 
ŽODŽIUS.

Paul Joseph Schuba mie
gojo 38 dienas. Jis Verbų 
sekmadienį parodė pirmuo
sius pabudimo ženklus, pa
sakė keturis žodžius.

Keturių metų amžiaus 
vaikas taip greitai pasveiko, 
jog pereitą pirmadienį galė
jo iš ligoninės grįžti į savo 
namus, 10026 Wood Street. 
Vaikas, prieš paliekant 
Little Company of Mary li
goninę, įrodė, jog jis galės 
žaisti su savo broliuku Tom- 
my, 7 metų amžiaus ir ki
tais savo mažais draugais.

Vaiko tėvas, Leo Schuba, 
vežė savo sūnų vežamoj ke-

•Draugas- Acme photo dėje iš ligoninės, ir čia pat 
Gen. Leslie J. McNair (kairėje), U. S. žemės jėgų vadas, atsirado vaiko nursė (alau 

buvo sunkiai sužeistas Tunisijos kovose. Lt. gen. Benja-
min Lear Washingtone gavo įsakymą laikinai eiti sužeis
tojo vado pareigas. Abu yra nusifotografavę buvusiuose 
manevruose, Carolina valstybėje.

virtasis vaiko gimtadienis 
buvo kovo 31 dieną.

Paul Joseph Schuba, 4 

metų amžiaus, pabudo po 
38 dienų miego ligos. Jis pa
budo tuo laiku, kai -motina 
baigė noveną, kad jos sū
nus pasveiktų.

gė) Miss Lillian Kraujalis, 
23 metų, 10805 S. Michigan 
avė.

Du iš trijų sako, jog karo išlaidas 
turi padengti ašis
National Opinion Research 

Center of Denver university’ 
užklausė žmonių ką jie gal j 
voja kai kuriais klausimais.

Jungtinėse Amerikis Val
stybėse iš trijų du asmenys 
sako, jog šio karo išlaidas 
turi padengti “ašies” tau- 
t°S. f f J

Iš dešimties penki asme
nys nori, kad būtų duodama 
griežta lend-lease apyskaita.

Užklausimai rodo, jog 64 
procentai Jungtinių Ameri
kos Valstybių,. įvairūs asme
nys sako, kad neturi būti už 
miršta reparacijos, atlygi
nimai, 28 procentai sako, jog 
reikia užmiršti.

Nuomonės dėl lend-lease 
užklausimų pasidalino. 41 
procentas sako, kad lend-

lease medžiaga tegu būna 
kaipo pagalba sąjunginin
kams, tegul nereikią mokė
ti už tą pagalbą i. 49 procen
tai sako, jog pagal lend- 
lease gaunamą medžiagą tu
ri sąjunginės tautos mokėti 
ątlyginimą; 10 procentų ne
išreiškė, savo nuomonės.

Padidėjo vežimėliu 
pareikalavimai ;

Padidėjo pareik a laviihas 
vaikų vežimėlių. Vežimėliai 
gaminami. Ieškoma būdų 
išrasti medžiagą ant veži
mėlio ratų vietoje gumos.

Lietuvis chicagietis 
sužeistųjų sąraše

Karo departamentas, ba
landžio 26 dieną, paskelbė 
496 Amerikos kareivių pa
vardes, kurie buvo sužeisti 
Šiaurės Afrikoje, iš jų vie
nuolika chicagiečių yra su
žeistųjų sąraše.

Sužeistųjų tarpe yra Pvt. 
Paul Daniūnas, brolis Miss 
Joan Daniūnas, 2140 West 
Coulter str.

Atleistas
Theodore L. Svoboda, pe

reito pirmadienio vakare, 
Cicero boardo, buvo atleis
tas nuo policijos viršininko 
pareigų. ų

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS!
Atvykite! - Pirkite! - Sutaupysite!

MIXGB
MALIAVA

Už galioną ...... 98c

BEN MOORE “One Coat”
ENAMEL

Už galioną $1.98
FLAXOAP2 svarų OOx»blėka ............  OTC

J ....

KĖM-TONE
Už galioną .. . .$2.98
Grindų Lygintojai(Floor Sanders)
Už vieną dieną $l«50

TIKRAS ,
LINSEED ALYVA
Už galioną ....... 98C

WALL PAPER(Room Lots)Parsiduoda už . ../.C. ir aukščiau OOC

STEEL WOOL(Plieninė Vilna) 
paketas ............I5c

BERLAND'S PAINT STORE1917 S. HALSTED ST. TEL. CANAL 4866

PABUČIAVO SAVO 
NURSĘ

i
“Povilai”, tarė nursė 

Kraujalis, “prieš paliekant Ii 
goninę, “ar nemanai pabu
čiuoti savo nursę?” Vaikas 
pabučiavo savo nursę.

Nursė Kraujalis pirmoji 
pastebėjo pirmuosius išsi
gelbėjimo ženklus. Ji buvo 
Verbų sekmadienį vaiko 
kambaryje ir kalbėjo apie 
brolį Tommy, nuo kurio bu
vo gavęs spuogų (measles) 
ligą prieš šešias savaites. Po 
to keturių metų vaikas, 
Paul. Joseph Schuba, įkrito 
į miego ligą. Iš šios ligos 
tik vienas iš milijono išgy
ja..

Miss Lillian Kraujalis 
klausė vaiko kodėl jis nesa
ko “Tommy.” Po to Paul Jo
seph pakartojo žodį “Tom
my.” Paskui miegantis vai
kas pasakė kitus tris žo
džius: “Mommy,” “Daddy” 
ir “Nurse.”

VAIKAS fiMfi REGULIA
RIAI KALBĖTI

I
Kitą dieną vaikas jau re

guliariai kalbėjo.
Kiti ligonys sekmadienį 

suruošė vaikui Velykų par- 
ty, įteikė jam dovanų įskai
tant Velykų zuikelių.

Kada vaikas grįžo į na
mus, jis rado kitų dovanų, 
kurias tėyai nupirko ketvir
to gimtadienio proga. Ket-

Voveraitė įkando 
moteriškei j blauzdą

Mrs. Lenore Richter, 35 
metų, 2733 N. Oak Park av., 
pereitą pirmadienį, buvo už
pulta voveraitės. Voveraitė 
moteriškei įkando į kairiąją 
blauzdą. Moteriškė kabino 
rūbus kieme, kai voveraitė 
jai įkando. Ji parnešė apie 
šį įvykį Cragin policijai. Po
licija pastebėjo voveraitę 
medyje ir ją nušovė, jos kū
nas nugabentas į sveikatos 
departamentą ištirti ar vo
veraitė kartais nebuvo pa
siutusi.

Stropiai prižiūrėk
ilių padangas

Texas City, Tex. — Wil- 
liam M. Jeffers, rubber ad- 
ministrator, balandžio 26 
dieną, įspėjo automobilistus, 
kad jie stropiai prižiūrėtų 
automobilių padangas, kad 
galima būtų palaikyti susi
siekimą automobiliais. Jis 
pareiškė, jog iki 1944 metų 
bus pagaminta 12,000,000 
padangų.

PAVYZDINGA MOTINA

Pasiutę šunys įkando 
230 asmenų

Cook kauntės pietvakari
nėje dalyje pasiutę šunys 
įkando 225 asmenis. Apie 
tai praneša Dr. Edward A. 
Piszczek, kauntės gydyto
jas. Willow Springs stoties 
policija, pereitą pirmadienį, 
užmušė septynis pasiutusius 
šunis.

Lt Joseph Polacek, iš 
Willow Springs policijos sto
ties, praneša, jog laike 24 
pastarųjų valandų dar pen- 

Iki asmenys buvo įkąsti šu-

("Draugas” Acme teievhoto) 

Mrs. Mary Moore Thom
son, 55 metų, Glendale, Ohio, 
išrinkta 1943 metams pavyz
dinga Amerikos motina. Jos 
vienas sūnus yra armijoje, 
vienas navy, v i e n & s Red 
Cross ir vienas defense work.

Nori sueiti vienybėn
Geneva, Šveicarija. — 

Pranešama, jog Rumunijos 
politikai rūpinasi, kad Ru
munijos ortodoksų bažnyčia 
pripažintų popiežiaus autori 
tetą ir sueitų vienybėn su 
šventu sostu. Rumunijos po
litikai mano, jog popiežius 
padės grąžinti Transylva- 
niją Rumunijai.

X Šv. Mykolo parapija 
Velykų švenčių proga paro
dė nepaprasto duosnumo.
KJeb. kun. J. šaulinskas pra
nešė, kad aukų parapijos rei
kalams šįmet sudėta $755.00, 
ko šios parapijos istorijoj 
diar nėra buvę. Klebonas be
galo džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo parapijonais.

X Apie Capitol Press dnr.
“ Drauge ” buvo klaidingai 

’ pažymėta. Pranešta, kad to
ji spaustuvė M. Lazutkos bu
vo parduota, bet nepasaky
ta, kad ją nupirko Lazutkos 
švogeris F. Paliulis, kufris 
varo biznį po senovei. Pas
taruoju laiku toji spaustuvė 
atlieka nemažai ir valdžios 
darbų.

X Ateitininkui draugovės 
baletas su naujais tautiniais 
šokiais pasirodys gegužės 1 
d. (šeštadienio vakarą) Šv. 
KryžiajLS parapijos salėj. Be 
to, programoj bus ir kito
kių įvairumų. Ant rytojaus 
baletas išvyksta į Philadel- 
phia, Pa., dalyvauti tautų 
festivaliuje.

X Ant. Linkonis, pasižy
mėjęs operetėje “Lietuvai
tė” žydo rolėje, šiomis die
nomis vyksta į New York 
parsivežti savo žmoną ir sū- 
nų, kurie jau antra savaitė 
vieši pas tėvus. Į Chicagą 
grįš prieš pat operetės vai
dinimą Labd. Sąjungai, ge
gužės 9 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj.

X Dainininkė O. Juozai
tienė savo gražiu giedojimu 
tikrai papuošė Šv. Mykolo -4 
bažnyčioj velykines iškilmes.
Ji yra kilus iš No. Side ir 
dėlto kiekvieną didesnę šven 
tę iš Marąuette Park, kur 
Juozaičiai gyvena, parvyks- 
ta į “home town” ir pagie
da bažnyčioje. Choras, ve
damas varg. N. Kulio, taip 
pat gražiai giedojo Velykų 
dieną. k

X Nepaprastas žmogus — 
išvaizda ir stiprumu, vadi
namas Angel, viso pasaulio 
ristikų čempionas Darius-Gi 
rėnas salėj risis balandžio 
28 d. su kitu milžinu ristiku.
Be to, risis dar ir kitos po
ros ir legionierių čempionas 
J. Mason, kuris kiekvieną 
savo oponentą priploja prie 
matraso, kaip kokį blyną. 
Programos pradžia 8:30 v. 
vakare.

X Daktaro ir Mrs. Atko
čiūnų dukrelė jau krikščio
nė. Per Velykas kun. Ig. Al- 
bavičius ją pakrikštijo Ber- 
nadetos-Marijos vardu. Krik 
što tėvais buvo dr. Petras 
Daužvardis, Lietuvos konsu
las, ir Atkočiūnienės sesutė 
Aldona, specialiai atvykusi 
iš New Jersey. Per Velykas 
(pirmą ir antrą dieną) arti
mesnieji Atkočiūnų draugai 
rinkosi sveikinti jų dukrelę 
ir linkėti jai sveikai ir gra
žiai augti, einant savo pa
vyzdingų tėvelių keliais ir 
paveldint jų dorybes. <■.

Y




