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AMERIKIEČIAI VOS DEŠIMTS MAILIŲ NUO BIZERTE
Kita amerikiečių grupė veržias
į Ferryville ir yra už penkių mailių

• •

Britų l-oji armija nelaisvėn
paėmė 5,000 ašies kareivių1 :"I j j •’ '

SĄJUNG. VADOVYBE 
S. Afrikoj, geg. 5.—Ameri
kiečių armijos grupė su pran 
cūzais Viduržemio jūros pa
kraščiu sėkmingai veržiasi 
Bizerte bazės link ir šian
dien jau atsidūrusi tik už 10 
mailių nuo tos ašies okupuo
jamos bazės. 1

Savo rėžtu kita gausinga 
amerikiečių gripe, kuri paė
mė Mateur, triuškina ašies 
pozicijas ir veržias į Ferry
ville. Raportuota, kad ši 
grupė yra vos tik už penkių 
mailių nuo to miestelio. •

Gen. Antfrews žuvo 
lėktuvo nelaimėje 
Islandijoje f

LONDONAS, geg. 5. — 
U. S. karo vadovybė paskel
bė, kad praeitą pirmadienį 
Islandijoje nukritus lėktu
vui tarp kitų žuvo U. S. ar
mijos Įeit. gen. Frank Max- 

Andrews, vyriausias 
karo jėgų Europo-

je vadas. ♦
Apie Įvykusią nelaimę 

snMUKmenų nepaduota. Tik 
pažymima, kad lėktuvas nu
krito izoliuotoj Islandijos 
vietoj.

Lt. gen. Andrews buvo 59 
m. amž. Minėtą vado pazici- 

^ą jis užėmė vasario 4 d. Iki 
to laiko Europoje vyriau
siuoju vadu skaitėsi gen. 
Eisenhower, vyriausias są
jungininkų vadas šiaurinėj
Afrikoj.

Lt. gen. Andrews pats bu
vo lakūnas. Užimdamas jam 
skirtą vietą jis pareiškė, kad 
ašis Europoje turi būti nuo- 

Alat atakuojama iš oro. Pas
kutiniais laikais jis tą planą 
ir vykdė.

Amerikiečiai su prancū
zais sunkiąją artilerija bom
barduoja Bizerte bazę ir ap
linkines ten ašies pozicijas, r Britų 1-oji armija, kuri 
veikia prieš ašį- pietvakari
niam fronte, Medjez-el-Bab 
fronto daly nelaisvėn paėmė 
5,000 ašies kareivių, kurių 
tarpe yra apie 4,000 vokie
čių.

Be to, dar pranešta, kad 
trečioji amerikiečių grupė 
veržiasi į Tebourba—Tunis 
bazės kryptimi, ir yra tik 
už 4 mailių nuo Tebourba— 
apie 18 mailių nuo Tunis. ši 
amerikiečių grupė yra kon
takte su britų 1-osios armi
jos kairiuoju sparnu.

U. S. submarinai 
nuskandino du 
japonu karo laivus

WASHINGTON, geg. 5.—
Laivyno departamentas pas
kelbė, kad U. S. submarinai j-------------------
Pacifike nuskandino 6 japo- fajjj sfengiaSl 
nų laivus daugiau. Septm-| _ ,
tasis laivas torpeduotas ir, į nįjCĮdlČti VOklCCIUS regis, ir tas nuskendo.

LT. GEN. WAINWRIGHT P O CORREGIDOR KRITIMO

"Draugtui' Aciue puuw

Šis paveikslas yra pagamintas japonų fil mų ir šį paveikslą gavo U. S. karo departa
mentas ir leido rodyti žinių teatrams per O WI. Tai yra vėliausias paveikslas Lt. gen. 
Jonathan Wainwright, narsaus U. S. kariuomenės vado Corregidor. Sala pasidavė ja
ponams gegužės 6 dieną, 1942 metais. į

Kongreso žemesnieji rūmai pravedė 
kompromisinį taksų bilių

WASHINGTON, geg. ; 5.— 
Kongreso žemesnieji rūmai 
vakar 313 balsų prieš 95 pri
pažino Robertson - Forand 
kompromisinį taksų bilių ir 
pasiuntė senatui. Spėjama, 
senatas taip pat šį bilių pri
pažins tinkamu.

Šis bilius yra žinomo 
Ruml “pay-as-you-go” tak-

Tarp nuskandintųjų 
du naikintuvai.

yra Novorossiiske
MASKVA, geg. 5.—Sovie

tų vadovybė skelbia, kad 
LONDONAS. — Gauta ži- rusų armija vykdo prieš vo

nių, kad gegužės 1 d. bulga-1 kiečius plataus užsimojimo 
LONDONAS. — Vietoje, rai Sofijoje sukėlė demone' ofensyvą tikslu išmušti vo- 

žuvusiojo lt. gen. Andrews, tracijas prieš nacius. Pasi-I kiečius iš Novorossiisko, va- 
visų U. S. karo jėgų Euro- baigė kruvinomis riaušėmis, kariniam Kaukaze, 
poje laikinu vyriausiuoju Karalius Borisas pabėgo iš

sostinės. Vyksta areštavi
mai.

vadu paskirtas maj. gen. W 
S. Key.

KARO FRONTUOSE
AFRIKA —

Amerikiečių korpuso vie
na grupė su prancūzų ka
riuomene jau prisiartinus 
tik už 10 mailių nuo Bizerte 
bazės. Kita amerikiečių gra 
pė per ašies pozicijas sek 

T mlngai laužiasi Tunįs bazė 
kryptimi ir artinasi | De 
bonrba. Britų 1-ojl armij' 
šiomis dienomis nelaisvė! 
paėmė S,000 ašies kareivų*

RUSIJA —
Rasų arinį įa yna ofensy 

voje prieš vokiečius vakari 
niam Kaukaze. Rusai ryž 
tąsi atsiimti Novorosstisk 
uostą ir iš tenai vokiečio.

visiškai išmušti. Eina aršios 
kovos.

VAKARŲ EUROPA —
'Britų lakūnai bombone

šiais atakavo vokiečių pra
moninį miestą Dortmund, 
Ruhro slėny. Apie trys mili
jonai svarų bombų išmesta, 
Nuo to tikrai turėjo nacių 
kailis įkaisti.

PACIFIKAS —
U. S. submarinai nuskan-

lino 6 japonų laivus dau
giau. Tarp jų buvo du nai
kintuvai. U. S. lakūnai ata
kuoja japonus Kiška salai- 

Jtėje, Aleutians.

Pranešta, kad ten vyksta 
aršios kovoe ir vietomis ru
sai pažangiuoju. Rusai sun
kiąją artilerija skaldo vokie
čių pozicijas.

(Vokiečiai per radiją pri
pažįsta ten vykstančias 
emarkias kovas. Ir pažymi, 
kad jie atsimetę iš Krimska- 
j.a miestelio).

Dirbtuvės sprogime 13 
asmeny žuvo

ELKTON, Md., geg. 5 — 
Netoli čia Triumph Ezplo- 
sive Co. karo dirbtuvių vie
nam pastate įvyko sprogi
mas.

Apie 13 asmenų užmušta 
ir daugiau kaip 25 sužeista. 
Tarp nukentėjusiųjų dau
giausia moterys

sų sumanymo paseka. De
mokratai atstovai šiam su
manymui griežtai priešino
si, nes juo buvo numatyta 
1942 metų taksų už pajamas 
visiškai nekolektuoti, tai 
yra, žmonėms dovanoti.

Prieš šį sumanymą iškel
tas Robertson - Forand bi- 
lius, kuriuo numatyta 75 
nuošimčius 1942 metų taksų 
dovanoti. O krašto adminis
tracija pageidavo, kad tik 
50 nuošimčių būtų dovanota.

Kongreso žemesnieji rū
mai pasirinko 75 nuoš. tak
sų dovanojimo bilių. Naują 
įstatymą numatyta vykdyti 
pradėjus liepos 1 d. Iš atly
ginimų ir algų jas išmokant 
bus atitraukiama 20 nuošim
čių taksams už 1943 metus, 
atskaičius personalines iš
imtis. ,

Sikorski nori būti 
taikoje su Rusija

LONDONAS, geg. 5. — 
Lenkų tautinės šventės (kon 
stitucijos dienos) proga len
kų vyriausybės galva, prem
jeras gen. Sikorski, kalbėjo 
per radiją. Kalba buvo tai
koma Lenkijos lenkams.

Gen. Sikorski pareiškė, 
kad jo vyriausybė pageidau
ja. visados draugingai sugy-

Vokiečiai mobilizuoja karinio 
amžiaus dešimties klasių prancūzus

LONDONAS (ONA). —įversti kovoti prieš sąjungi
Čia atvyko prancūzų grupė, ninkus 
tarp kurių yra Marcei Poin
boeuf, prancūzų krikščionių 
darbininkų konfederac i j o s 
aukštasis pareigūnas. Inter- 
vieve jis pareiškė, kad vo
kiečiai Prancūzijoje sistema 
tiškai mobilizuoja dešimties 
klasių prancūzus.

Anot jo, mobilizacija lie
čia iki 4 milijonų vyrų. Ir 
tas neturi nieko bendra su 
prancūzų darbininkų orga
nizavimu ir siuntimu Vokie
tijon. Prancūzų mobilizacija 
yra skirtingas dalykas.
Vokiečių apgaulybė

Už prancūzų darbininkų 
siuntimą darbams į Vokieti
ją naciai pasižadėjo išlais
vinti prancūzų karo nelals- 
vių atitinkamą skaičių. Ta
čiau nelaisvių išlaisvinimas 
yra niekas daugiau, kaip tik 
nacių sugalvota apgaulybė. 
Kadangi išlaisvintiems karo

Prezidentas paskelbė 
Vėliavos dieną. . _ _ nelaisviams nepripažįstama

WASmNGTON, geg. 5.— ltisvg> Jte tlk igieidžiami iš
Prezidentas Rcoseveltas iš
leista proklamacija paskyrė 
Vėliavos dieną birželio 14d.

Prezidentas ragina gyven
tojus, kad tą dieną greta 
Ų. S. vėliavų būtų iškeltos 
ir sąjunginių valstybių vė
liavos.

13 japonų lėktuvų 
numušta Kinijoj

CHUNGKING, Kinija, geg. 
5.—Lt. gen. J. W. Stilwell 
vadovybė paskelbė, kad 30 
japonų lėktuvų bandė ata
kuoti amerikiečių lakūnų 
orinę bazę praeitą sekma
dienį Hunan provincijoje.

Nors priešo lėktuvų skai
čius viršijo amerikiečių lėk
tuvų skaičių, visgi amerikie
čiai japonais nugalėjo numu- 
šę jų 13 lėktuvų. Spėjami, 
kad dar ir kiti septyni japo
nų lėktuvai sunaikinti.

stovyklų ir, prireikus, gali 
būt ir vėl pašaukti į stovy
klas.

Mobilizuojamus prancūzus 
klasėmis vokiečiai išsiunčia 
taip pat Vokietijon įvairiems 
darbams. Bet jie kas momen 
tas gali būt apginkluoti ir 
nacių kulkosvaidžiais pri-

Neliks prancūzų vyrų
Poinboeuf pareiškia, kad' 

jei sąjungininkai užtruks 
įsiveržti Europon, paskiau 
jie iš prancūzų nesulauks 
pagalbos, nes visi karinio 
amžiaus prancūzai iš Pran
cūzijos bus pašalinti.- . ' ’ 1 j ; - %

Vaizduodamas vok iečių 
metodus Prancūzijoje Poin- 
boeuf pavyzdžiui nurodė vie
ną mokyklą arti Paryžiaus. 
Vaikai mokomi antrą j am 
mokyklos aukšte, -o apatinį 
aukštą užima vokiečių kai-, 
reiviai, Mokyklos gi rūsyje 
sukrauta amunicija ir vai
kai nuo to pavojaus visiškai 
neapdrausti.
Išveža ir mašinerijas

Prancūzų darbo konfedera
cijos vadas Georgės Buis- 
son sako, kad paimti pran
cūzai darbininkai sukemša- 
mi į geležinkelių vagonus, 
ten jie aklai uždaromi ir į 
nežinomas vietas išvežami. 
Apskaičiuota, kad iki šioliai 
tuo būdu išsiųsta daugiau 
kaip vienas milijonas pran
cūzų darbininkų.

Be to, vokiečiai naktimis 
iš prancūzų fabrikų iškeldi
na įvairių rūšių mašinerijas 
ir siunčia Reichan.

BRITŲ LAKŪNAI 
ATAKAVO DORTMUND

Bus nustatytos naujos 
maisto kainos

WASHINGTON, geg. 5.— 
Kainų administracijos ofisas 
skelbia, kad ateinantį .pir-

LONDONAS, geg. 5. —
Oro ministerija paskelbė,
kad britų lakūnai praeitą. ,.............
nakt| didžiuliais bombone-| ”adl^1,5.°Jhd“nl,'u'i ”le 
šiais atakavo Ruhro slėny
pramoninį miestą Dortmund,
arti Easų. Apie 1,500 tonų 
bombų išmesta.

Ministerija pripažįsta, kad 
ši kartą prarasta 30 bombo
nešių, bet naciams sukelti 
nepaprastai dideli nuosto
liai.

(ONA).— Australijai trum
pa vyrų jėgos resursų, tad 
čia galvojama, kad, rasi, 
J. A. Valstybės šitam kraš-

venti eu Rusija." Bet ne len- tui P*rtPin8 reikalingų dar- bininkų korpusą.
Dr. Herbert V. Evatt, aus 

tralų užsienio ministras, 
kurs dabar vieši J. A. Vals
tybėse, rasi, tarsis su Ame
rikos vyriausybe darbininkų 
klausimu.

Australija turi didelių

Australijai reikia daug darbininkų; 
gal iš Amerikos bus jų pasiųsta

KAŽKUR AUSTRALIJOJ ekspansijos darbų progra-

kų tautos garbės ir sovere- 
nrimo lėšomis. Rusija neturi 
savintis Lenkijos teritorijų.

WA9HINGT0N. — Spėja, 
ma, kad Ickes visu karo me
tu kontroliuos anglių kasy
klas.

mas, kurios daugiausia susi
jusios su šiuo karu. Tad ir 
Amerikai šis klausimas ture 
tų rūpėti. Australija juk 
bendrai kariauja prieš ben
drąjį priešą—japoną.

Reikia atsiminti, kad Aus
tralija skaito vos apie 7 mi
lijonus gyventojų. Sis skai
čius, palyginus su vykdomu
kari Pacifike, yra nykus. , reikalus. Už įsakymo neigi- 
Tad Australija ir reikalinga mą yra numatyta aštrius 
žymios pašalinės pagalbos, bausmės.

stų, tarp kurių yra ir Chica- 
ga, bus nustatytos kai ku
riems maisto produktams 
aukščiausios kainos, taip 
kad vartotojai toliau netu
rės mokėti nežmoniškų kai
nų.

Iki šioliai maisto produk
tų kainos buvo tik kontro
liuojamos. Nuo pirmadienio 
bus aiškiai nustatyta kiek 
už ką reikia mokėti aukščiau 
šia kaina.

Tai tik pradžia. Paskiau 
Kainų varžymas visiems mai 
sto produktams visose ben
druomenėse bus praplėstas.

Uždrausta viešai 
kalbėti apie politiką

NEW YORK, geg. 5.—IŠ 
Bukarešto per radiją paskel 
bta, kad rumunų kariniai 
autoritetai uždraudė gyven
tojams viešai ką nors kalbė
ti apie politiką ir armijos
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IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Motinų Diena "Aš esu amerikietis"

Šiais metais Motinų Diena 
pripuola gegužės 9 d. Kaip 
ir visuomet, taip ir šįmet 
mes apvaiKščiošim tą dieną.

Bet karo mėtų bus daug 
skirtihgesms už kitais me
tai^ apvaikščiosimas. Dauge
liui mbtihų bus malonus ir 
liri&šfn&s, bet tūkstančiai mo 
tinų skaudančiomis Širdimis 
tą dieną praleis, nes jų bran
gūs sūnūs, vyrai, tėvai, ran
dasi tolimuose kraštuose, ka 
ro lauke, kovoje už mūsų 
laisvą šalį.

Jie ir šįmet norėtų pasvei
kinti motinas, joms dovanų 
pasiųsti, bet neturės progos

diena
Michigan valstijos gub. 

Kelly remia “Aš esu ameri
kietis” dieną. Šimtai Detroi
to organizacijų ims dalyvu- 
mą parade, kuris į/vyks sek
madienį, gegužės 16 d. Ba- 
radas prasidės nud kampo' 
6 mailias Woodward Avė. 
ir eis Michigan State Fair 
Rase Track. Dalyvaus val
stybės gubernatorius, Trea- 
erjry Department, Raudonas 

'Kryžius, Board of Commerce 
ir visos kitos patriotinės or
ganizacijos ir Washington 
atstovai. Bus ir Hollywood

Ambrazas ir adv. A. Kon- 
drotas, nutarimų rast. H. 
Medinienė, finansų rast. M. 
Sims, iždininkas V. Petriką.?, 
atstovės nuo lietuvių E. Pau 
razienė ir A. Owens, spau
dos komisija: F. Motuzas, 
M. Šimonis, J. H. Medinienė, 
M. Sims, B. Keblaitienė ir P. 
Bandzienė. Anglų Spaudos 
komisija adv. A. Kondfotas. 

Komisijų Eusirinkime pla-

Iš todenfų ir Profe
sionalų Sų-gos 
kuopos veikimo

Detroito Amerikos Lietu
vių Katalikų Studeiitų ir 
Profesionalų Sąjungos kuo
pos susirinkimas buvo ba
landžio s d.

Pirmiausiai išrinkta niatt-
čiai apkalbėta dalykas ir ja valdyba, nes pirtnihinkaš 
pasiskirstyta darbais. Para- Vincas Medonis ir vice pir

čiūtę, 16234 
džio 29 d.

Lėsure, balan ! mesnius ryšius su kitomis 
A. L. R. K. S. kuopomis.

dui nustatyta ši tvarka: Pir

miausiai eis mergaitės pasi
puošusios tautiškais rūbais 
ir berniukai jūreivių unifor
mose. Kurie nori, kad jų 
vaikai dalyvautų parade, lai

mininkas Bernard Jokūbai
tis, kaip ir daug kitų narių, 
išvykę į kariuomenę. Vaidy- 
bon išrinkti: Sfėlta Mikniū- 
tė — pirmininke, Eleanor 
Marozaitė — vice pfrminin-

kreipiasi į V. Motuzienę, Į ke, Aldona Žukauskaitė —

Tik savo širdyje kiekvie'naslžvaigždžių: radio artistų, 
tdres brangią motiną. Mėi,' donininkų ir keli didėli tarp 
motinos, nepamirškime jų.
Čionai laisvos būdamos ne- 
sipiuoškimė šįmet linksmy
bės ženklai?, tik nuėjusios 
į bažnyčią paprašykime 
Aukščiausio, kad Jis juos 
globotų, kad duotų jiems 
sveikiems sugrįžti į namus.

Sąjungietės! Ta proga 
Sveikinu jumis visas. Turė
kime vilties. Gal, ateis die
na, kaip tas pavasaris, ir

tautiškų organizacijų chorai.
Paul M. Deac, ‘Free Press’ 

redaktorius, vadas viSų or
ganizacijų pareiškė, kad 
tūkstančiai žmonių tą dieną 
ims dalyvumą šiose iškilmė
se.

14676 Wark Avė. (Tel. Un. 
38529); A. Ambrasiėnę, 1559 
25th St.; A. žvirgždienę, 
1989 25th Št. (Tel. La 2809); 
O. Krembliehę, 17350 WaSb- 
burn Avė.

Kviečiame visais Detroito 
motinas, kurių sūnūs randa
si kariuoYnėnėj, dalyvauti pa 

radę. Dėl informacijų rėikia

lias giesmes. Išpildyta ir so
lo ‘‘Avė Maria”.

Jubiliatams pagerbtuvių 
(Nukelta į 3 pusi.)

Be to, kun. Sandys primi
nė pareigą palaikyti lietuvių 
spaudą ir platinti studentų 
laikraštį. Atsisveikinom su 
juo, kaip su artimu draugu. 
Malonu mums buvo turėti 
tokius svečius.

Aldona Žukauskaite, rašt.

Malonūs svečiai
Detroito LRK Studentų! 

Są-gos kuopa Velykų šven
tėse turėjo nepaprastų pro
gų susipažinti su keliais žy
miais asmenimis.

Balandžio 13 vakare, Ona 
Kratavičienė savd namuolse 
maloniai pavaišino seselę Fe 
liciją, kuri atvyko iš Buffa
lo ir kitų apylinkių, ir sese
les M. Rose ir M. Tarcisiją, 
kurios mokytojauja šv. Jur
gio mokykloj.

Sesutė Felicija daug gra
žių minčių mv.mS suteikė ir 
pridavė naujo pasiryžimo to 
liau darbuotis.

Balandžio 18 d. pas pir
mininkę Stellą Mikniūtę su
sirinko skaitlingai svečių Ir

DR. VAlTUSH, OPT. 
LreTpvis

Zinių-iinelės
Msao

Oplometficatty Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšt}, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.
... Kreivos akys sutaikomos. . 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki I v. 
vok. Seredomis nuo pietii • Na-

, dilioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atttalso-

be akinių. Kainos pigias kaip

Ignotas ir Matilda Bak
šiai vedybų auksinio jubilie
jaus sukaktį reikšmingai pa
minėjo gegužės 2 d. pet su
mą Šv. Antano bažnyčioj. 
Kleb. kun. I. F. Boreišis, sve
čias kun. J. Jusevičius iš .0- 
maha, Nebr., kun. V. Mase- 
vičius atlaikė iškilmingas 
Mišias šv. ir suteikė jubi-

raštininke, Ona Kasevičiūtė 
— iždininke.

Kaip visiems žinčma, pas
taram Amerikos Lietuvių Ka 
talikų Studentų ir Profesio
nalų Sąjungos seime, Chica- 
goj, nutarta, kad 1943 m. 
seimas įvyktų Detroite. Iš
rinktas pirmininkas Vincas 
Medonis buvo šio seimo or
ganizatorių. Bet nepermato 
mi įvykiai privertė detroi- 
tiečius seimo planus atidėti 
iki bus galima tas įvykdyti. 
Manomė, kad kitos kuopos 
tai supras ir pritars šiam 
nutarimui. Visiems žinoma, 
kad tas daroma turint gal
voje karą ir įvestus raiši- 
nus.

Nutarta, kad per susirin
kimus, kurie įvyksta kas tre 
čią savaitę, būtų pakviesti 
asmenys, kurie interesuoja
si lietuvių kultūriniam dar
be, būtent spaudoj, muzikoj. 
Vienbalsiai’ h/cfarta palaiky
ti lietuvių spaudą ir ypatin
gai “Studentų Žodį" pratin
ti.

Sekantį susirinkimą nutar 

ta šaukti pas Oną KašeVi-

4712 Šou .shland At.
lABM IŽUkuopos nurisi pagerbti kuo. 

Sandį, MIC., iš Chicago, ku
ris Šv. Jurgio bažnyčioje ve
dė misijas.

Kuft. Sandys turėjo daug 
ką įdomaus papasakoti mū
sų kuopai, nes jis darbuoja
si jaunimo labui ir yra daly
vavęs Amerikos Lietuvių Ka 
talikų Studentų ir Profesio
nalų seime, kuris įvyko Cni- 
cagoj praeitą metą. Studen
tai buvo pilni klavsimų, ypa
tingai apie Chicago Studen
tų veikimą, o kun. Sandys 
įdomiai papasakojo. Mums 
buvo labai įdomu žinoti apie 
tai. Nutarėm palaikyti arti-

kun. I. F. Boreišis pasakė 
pritaikintą pamokslą iškel
damas Bakšių didelį pasi
darbavimą Bažnyčios naudai.

Choras rūpesčiu muz. J. 
A. Blažio gražiai giedojo ke-

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyri- š priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Visus piliečius dalyvauti Į kreiptis į komisiją — P. Mfe- 
minėtam parade kviečia gu- donienę, 17403 Kentucky av.

t Tel. Un. 35306); C. Dottvan, 
261$ MoDt^ery .Avę. ^Tel. 
Ty. 4495<); P. GusčevąŽkį.

Kurios noftte dalyvauti pa 
radę lietuvaitės* slaugės, taip 
gi visos kreipkitės pas V. 
Motuzienę, gyv. 14676 Watk 
Avė., telef. Ua 38529.

Pasaulinio karo kareiviai, 
veteranai taipgi kviečiami 
dalyvauti parade. Užsiregis
truokite pas komisijos at-
, J f

stovus: Dr. Sims, 5446 Mi
chigan Avė., telef. La. 2082; 
H. Kaptųrauską ių ,’J. Stane
vičių, 2304 Hewett a ve., te
lef. Tk. 24590.

Visi lietuviai kviečiami da 
lyvauti parade. Kaslink pa
rado tvarkos, vėliau bus iš
dalinta programos ir garsi
nama per radio.

Rast. J. H. Medinienė

LIETUVIAI DAKTAttAI
bernatorius Harry S. Kelly.

Kaip ateiviai, taip ir čia 
gimusieji, visi esame įparei-

atneš jums lafcnę ir džiaugs- goti dirbti už laimėjimą ka 
mą, nes pamatysit sttgrįž 
tarit savo mylimuosius.

J. H. Medinienė, Mot. 
Są-gos 54 kp. pirm.

pa-

, V 
$

Moterų Sąjungos 54 kuo
pa iškilmingai apvaikščios 
Motinų Dieną gegužės 9 d.

Ryte 8 vai. šv. Jurgio baž 
nyčioje bus atlaikytos šv. 
Mišios, pėr karias narės “irt-1 
corporė” eis prie šv. Komr- 
nijčš. Kurio® turi sąjungos 
ženklelius, prašomos prisi
segti.

4 vai. popiet sąjungietės 
kviečia visus atsilankyti i 
“bunco” ir “pinochle” loši
mą parapijos svetainėj. Pc 
lošimo visos bus pavaišin
tos. Visus kviečiame tą die- 

zną ir praleisti sykiu su mu
mis.

Pirm. J. H. Mfediiriehė

ro, visi turime kariauti’ 
reiškė Kelly.

Paradas susidarys iš ba
taliono militarinės policijos. 
Bus parodomi ,įr karo pą- 
būklai. Per radio bus pa
skelbta pradžia eisenos.

Kurie neturės progos da
lyvauti parade, lai nepamirš
ta tą dieną per radio pa
klausyti dainų ir kalbų.

Julija H. Medinienė

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787 
Namų tel. PĖOspsct 1980

Ar Skauda Kojas ?
OUICK REL’EF With NEW METHOD

25c M.
TOOT p.-7. SHOE SHOP 

!S9 KO. L*. SA'.LE ST.Antras masinis

Kad tinkamai prisirengti 
prie dalyvavimo parade “I 
Am An American Day”, ba
landžio 18 d. buvo papildy
ta valdyba, kuri susideda iš 
sekančių asmenų: garbės 
pirm. kun. I. Boreišis, pirm. 
M. Šimonis, vice pirm. J.

PASINALDOltlT PROGA DABAR 
KOL DAR NEISPARDLOTI.

Greit? Palengvinimą 
nuo HĖRMIA arba 

PATRŪKIMO

DR. G; SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO 
25 saitų patyrimas

TėL: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.40*

SČECIALIŠ IŠPARDAVIMAS i
Afvykite! - Pilkite! - Sutaupysite!

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. Hdlsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3 — S poriet

Tel. YAKd* 8846

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

MALIAVA. 
tJŽ galioną ......  98c

ŽESi-TONĖ
Už galioną .... $2.98
Grindų Lygintojai

(Floot Sanders)

Už vieną dieną $1.50 
WALL PAPER

(Room Lots)
Parsiduoda tiž • A C ~

ir aukščiau OOC

BEN MOOfeE “Orife Coat”
ENAMEL

Už galioną ..

FLAXOAP
2 svarų 3 O A
blėka ....................... O / C

$1.98

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

STEEL WOOL
(Plieninė Vilna)

15c

lį.5.00 it J1 S.tfO. Vist g&rartūotl 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAJ. 0PA- 
N16K.I MANDOLINAI. BANJOS, 
SMU1KOS, TENOR BANJOS — 
»«.6Q, I/.B0, 113.50 tki »S5.Q0.
STRIUNINIAI BASAI — »60.00, 
3136.0d tr 3160.00. BASO UZ- 
DEN GALAS — 312.00. SMICE- 
LIAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS IR CEL- 
LO — 31-50. .$3 00. 36.00, 310-00 
Ir 316.00. Striūnos dėl visų Pri
minėtų Instrumentu, BASS Ir 
ŠNARE DRUMŠ—>18.60, 328 60, 
336.00 ir 350.00. PEDALS, HĮ- 
BOTS, CTMBOLfe, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palai 
klant. MOUTH PIECE vi-letr 
brass (r “ree^” . Instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EkSpBRTŽVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dailų Clarlne- 
tams, Trlūboms, 8axaphones Ir 
t&tOfl SMilIRoms fr Ghiftlirams.

OQI,f)fftKIN'S MuStC SHOP 
014 Mnxwcll St., Chicago

— telkli

PA’ A-ATĄnfii 
VIMASf 

— kuris — 
Specializuoja 

Tame!

Mcbflkit mipftti- 
čiotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosi nuo 
patrūkimo bėdos.

S^ŽCIAD — 
Iškirpkite šj skelbimų, ir priduo- 

kite mums pirm *30 diertų laiko ir 
mes sutelksime jums
DY&AI — ELEKTROS VEIKIMO 

. . IAMANKšTi>T¥4
J ilsų Skilvio Muskulų Treatmeht*.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Creator of (Justom Applianccs for 27 yrs. 
30 S. STATE, <llO. STA. 4108 
Daily 10 A.M. >111 R) Bon., Frt. Tll B P.M. 

Huturduy 'Tll 1, siinilay 2 ta 4.

ftta yra apcclalfs garHinfmo bamlyinas (r 
nebus kitose laikraščiuose. Taipgi, Slą
paelūlyinae nubus atkartotas,
T•

paketas

Mi? S.
i'S PAINT STORE

•ITED ŠT. TEL. CANAL 4866
............................................. ..........

TftU-VlSION OPTICAL CO.
I)R. M. WEINE, O.P.

AKIS

DR- S. WEINE, O.D..

JOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

. t) P T O M E TEISTAI 
Iš SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3525
VALANDOS: Plrmn.l., TrcAJad., Penktad. Nuo lft ryto iki « vak. 

Antra.l. ir KrtYlrtadlrnJnltf Nuo.)0 ryto iki. 10 vak. 
AnštiMlIenialft Ir Sclcnuullcnialn Pagal Kntnrt|

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

8401 SO. BALSTED ST. 
Kampas 34th Street 

Vilandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 
Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas HEMlook 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

67S7 SO

R IR
. TVesterh Avė.

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

, pagal sutartį.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vlana pora aklų visam gg- 
SSSSinuS” STmod?rntfklaoSi
metodą, kurta regėjlm 

tait sutelkti.
o mokslas

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

OPTOnKTRlSTAl 
1801 So. Ashland Avenue 
TefceaOMiBcSSAL1OW, CWaUt

M
TroMad. Jr Mtad. a. m. at t a ą su

DR. EMILY Y. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatstllepama — 
Saukite KRDzie 2868 

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

tUlrmadieinlalK pagal

PASKOLOS DAROMOS AN1 PIRMŲ MORGIČlŲ I
StAfirtiAl — ftkifeONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

dhf
PANA

” • i fA lMMC-.

Išmokėjimų I
PROGA DAftARTINRHS ŠĖMOMS 

NTJOŠIMOIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI l
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.
8ENIAU8IA IR ITMIADSIA LIETUVIŲ FINANSINB (STAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

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

TeL YARds 3146

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadienius — 11-12,.
Ofiso Tel.................. VIRginia 1880

DR. AL. RAČKU3
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 tki 8:00 vii 
Trežiad. ir Sekm. tik susitartus

V

GYDYTOJAS IR OHIRURGAt

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, R
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
viL.popiet ir nuo 7 iki 8:50 vai. vaL 
Nedaliomis jiuo 10 iki 12 vai. dienų

A*

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETE1STAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir oi 
prieinamą kainą.

JOS. P. BUDRIK j
KBAVTUVWE

3241 So. Halsted St.
TELEFONAS:

Calumet 4591
" ’’ *»4iT' < j* • 4 "į *

DRL RADIO PATAISYMO — 

šaukite YARDS 3088.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
«r nTF.NR “T)RATJOTU-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso teL VIRginia 0036 

Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T, DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921.
Res.: KENnood 6107.

TsL OANal 6128

DRt BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 Y. ♦ 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA

DR. A. J. BEBtASH
8241 West 66th Place 

Tel. REPablic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai.: nuo 1-3; nno 6:30-8:30

756 West 35th Street

Paraginkite savo pažįsta
mus užsisakyti dienraštį
“Draugą”

OANal 0267 
Res. tel. PROspect 6669

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

6600 So. Aitesian Ate. 
U v. ryto iki 8 p.p.

0 U4 a M Taurą
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Naujos žinios iš okupuotos Lietuvos
VOKIEČIAI YRA DIDŽIAUSI PILVO VERGAI, 
TIK LAIKRAŠTIS J(J NEMATO

‘ ‘Deutsche Zeitung in Ost- 
land” (XII.1O) įsidėjo savo

. vyriausiojo redaktoriaus ve
damąjį straipsnį, pavadintą 
“Pilvo vergai Ostlande”. Re 
daktoriai aštriai puola to
kius “pilvo vergus”, kurie 
negialvoją apie nieką kitą, 
kaip tik apie valgį. Jis pri
mena, kad, vokiečių kariuo
menei išvijus bolševikus, vi
si “Ostlando” gyventojai bu-

. vo kupini padėkos ir džiaugs 
* mo, tačiau dabar atrodą, kad

“tam tikri sluoksniai tą se
niai užmiršo’ Redaktorius 
dar primena pasakymą apie 
“nacionalinius psichopatus”, 
kurių esą ir “Ostlande”...

Tas pats laikraštis įsidėjo 
> (XII.12)' kitą straipsnį, ku

riame lyginama vokiečių tau 
tos ir “Ostlando” gyvento
jų galvosena. Pasak auto
riaus, vokiečiai “žiūri į a- 
teitį”, o “Ostlando gyven
tojai dairosi tik į praeitį”. 
Girdi, “Ostlande daug kas 
nori rinkti derlių, nesėjęs".

■y Paskutiniuoju laiku mieste
lėnams nebejaunant sviesto, 
“ osftlandiečiams” iš to pasi
dariusi tikra tragedija, tuo 
tarpu “ir .vokiečiai Ostlan
de nega<una(?) sviesto”, bet 
jie dėl to “nesijaudina”.

Toliau autorius stato par 
'M vyzdžiu suomius, kurie pa

kelia daug daugiau sunku
mų. Į šį argumentą kažkas 
autoriui atsikirtęs: “Taip, 
bet ten žmonės žino, už ką 
kovoja ir dirba; o mūsų a- 
teitis yra aptraukta rūkų”. 
Autorius stengėsi tą argu
mentą atremti, bet to nesu-

A gebėjo.

Seniau ponais buvo 
lenkai, dabar - naciai

“Kauener Zeitung” skel
bia, kad Kaune, Laisvės a- 
lėjoje Nr. 47, esąs atidary
tas alaus baras. Jį turi tei
sės lankyti tik Vokietijos 
piliečiai. Viešbučių, restora
nų, valgyklų, kino-teatrų ir 
panašių įstaigų, kurios ap
tarnauja tik “pvnų” tautos 
žmones, yra pristeigta viso
je Lietuvoje.

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kad Lietuvoje buvo vie
šai pakarti du Lietuvos pi
liečiai, apkaltinti banditiz
mu. Komikovas Kostas pa
kartas žygaičiuose, o Jac- 
kys-JiackevičLus Juozas — 
Eržvilke.

Kaune mirė provizorius 
Jonas Valentinavičius, buvęs 
sveikatos departamento far
macijos skyriaus viršinin
kas.

Vokiečių laikraščiai išaiš
kino, kad “Ostlando” emisi
jos bankas, kuris jau pra
dėjęs veikti, šiuo metu ne
manąs leisti naujų pinigų 
(“Ostlando” markių). Apy
vartoje ir toliau pasilieką 
tik ‘ ‘reicho kredito kasų žen
klai” (Reichskreditkassens- 
chein). Naujasis emisijos 
bankas tiktai perėmęs šių 
kredito kasų funkcijas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VERONIKA VIZGARD 
(po tėvais Jonaitis)

Gyv : 6140 8. Arteslan Avė.
Mirė geg. 6 d., 19 44! m., 2:10 

vai. ryt®. '
Girnas Iletuvoje. Kilo iš 

Raseinių apskr., Stulgių par., 
Kražių ka'mo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 aūnus — nr, Joaeph ir mar
čių Marie, Jake, Peter Ir mar

učių Charlotte, Krank ir mar
čių Sophie; dukterj Veronlca 
8taehowski ir žentų Joseph; 
8 anūkus; 6 proanflkua; Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 6812 8o. Western
Avė. Laldotuvša (vyks ž'fttad., 
gegužės 8 d. IS koplyčios 9:00 
vai. ryto Ima atlydėta J Gimi
mo flv. Panelės Marijos par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldoa už vellonėi sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
J flv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Sūnal, Marčios, 
Duktė, žentas, Anūkai, Proan- 
fikal Ir Giminės.

Detroit. Michigan
(Atkelta iš 2 pusi.)

bankietas buvo Hills’e, kur 
dalyvavo ne tik vaikai, žen
tai, anūkai, bet ir -keletas 
artimesnių draugų, kun. Bo- 
reišis, kun. J. Jusevičius. Su
dėta jubiliatams nuoširdžių 
linkėjimų. Svečias’ kun. J. 
Jusevičius sveikindamas ju
biliatus pasakė, kad jam y- 
ra malonu Detroitan atvyk
ti, nes jaunystės dienas čia 
praleido, ir dar pasižadėjo 
atvykti kuomet bus rengia
ma kun. I. F. Boreišiui si
dabrinis kunigavimo jubilie-

ventojas. Vokiečių komisa
ras jam uždėjo 200 markių 
pabaudą.

Už nepakankamą langų 
aptemdinimą Vilniuje vieną 
naktį buvo surašyti 38 pro
tokolai. 11 žmonių buvo net 
uždaryti į kalėjimą, o liku
sieji nubausti piniginėmis 
baudomis.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

to,

VVOLK STLDIO
1945 Wrst 35* Street

‘77<e

Tauragės apskr. Už kar
vės nepristatymą vokiečių į- 
staigoms nuhaustas Pipiras 
Juozas, Liudginų kaimo gy-

\1>\ \N( I t) i’llOKH.R \I’H\ 
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MALEVA
Ką reiškia TIKRA 

rūšis ir TIKRA 
Vertė

Plaunama
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’Brien’s Liųuid Velvet—super flat male- 
va didelio gražumo ir ištvermingumo. 16 
spalvų ir balta.

N e-Pagelst antis 
BALTAS ENAMEL 

$1.55 Kvorta
Liquid Lite—labai žibanti, virtuvėms ir 
maudynėms. Būna balta. Lengva malevo- 
ti. Išdailina sienas.

Vidui ir iš Lauko 
GRINDIMS ENAMEL 

95c Kvorta
Labai stiprus enamel visokios rūšies grin
dims. Greit išdžiūsta. Lengva malevoti. 
Yra 10 spalvų.

Nauja One-Coat 
SIENOMS MALEVA 

$2.80 Galionas
O’bite maišosi su vandeniu—išdžiūsta Į 
vienų valandų—nesmirda. Uždengia sienų 
popierų ir tt. 8 spalvų ir balta.
Didelis pasirinkimas Wall Paper. Poplerų apkarpome dykai.

BARTA & LEJCAR
Y*

4148 Archer Avė.
Kampas Richmond

Lafayette 9500 
1923 So. Blue Island Avė.

Phone CANAL 4176

3354 West 26th Street
Phone ROCKWELL 1740

jus. šis pranešimas suliktas 
gausiais aplodismentais. Ju
biliatai susijaudinę dėkojo už 
jų tokį atgaivinimą.

Kun. I. F. Boreišis ramin
damas Bakšius pasakė, kad 
tėvai dėl vaikų visą gyveni
mą yra pašventę, taigi u2- 
sitarnavo vaikų pagarbos. 
Dukterys Ona, Dolfina ir 
žentas J. Cress tą visą ren
gė todėl išreiškė visiems dė
kingumą už dalyvavimą tė
vų pagerbime.

Detroite buvo pirmas lie
tuvių toks jubiliejus.

“DRAUGO n 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAMFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. bearbom Street
Tel. RANdolph 0488-8480

VYRAI
Reikalingi prie darbų lankstym 
popierinių baksų. Patyrimas neret 
kalinga. Persimainančiai dienų arba 
naktimis šiftal. Atsišaukite J—O

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

SOPA FOUNTAIN MERGINA 
Reikalinga. Patyrimas nereikalinga. 

EDGEWATF.lt BEACH HOTEL 
Drug Store

5349 Sherklan Rd.

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

127 N. DEARBORN ST.

HELP WANTED VYRAI

Alice Savickienė, darbuo
toja lietuvių tarpe, laimin
gai sugrįžo iš New Orleans, 
La., kur su sūnumis inžinie
riais buvo išvykusi. Bet vi
sur sakė, jaučiama karo pa
dėtis: visur visko stoka. i

C irai Grybas, kuris liuos- 
noriu yra įstojęs į U. S. 
Cost G.uard, Velykoms buvo 
parvykęs pas tėvus pasisve
čiuoti. C. Grybas tarnauja 
Brooklyn, N. Y. Jau gavo 
pirmą Coast Guard paaukš
tinimo laipsnį. Jaučiasi pil
noj sveikatoj, pasitenkinęs 
tarnyba.

Tėvai Pijus ir Ona Gry
bai yra veiklūs darbuotojai 
lietuvių tarpe. Špokas

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

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

p a s 1 r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A- KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

PATARNAVIMAI

PINIGUS SKOLINAME
Pirmiems morgičiams. Nuo >800 
Iki 810,000 ui 4%. Gaukite mū
sų veltui apkalnavlmų.

JOHN O. RYKORA 
2411 8. 52nd Avė.

Phone: CICERO 488.

VYRAI reikalingi dirbti valdžios 
užtikrintoj Iiefense dirbtuvėje. Pri
rodymas pUletybės reikalinga. Atsi
šaukite } Employment Ofisų sekan
čiai —

CRACRER JACK CO.
4800 W. 66tli St.

PIRKITE KARO BONUS!

MACHINE OPERATORIAI
ENGINE LATHE 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
BORING MILL 

Vertical ir Horizontai 
GEAR CUTTING MACHS 

GRINDERS 
Internal ir Extemal

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

FACTORY HELP
Patyrimas nereikalinga. Užmokes
tis laike mokinimo. Gera mokestis.

CONTAINER CORP.
404 E. North Water St.

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.

VIDURAMŽIO VYRAI 
REIKALINGI

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

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2742 W. 36TH PLACE

BUS B O Y S '
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sherldan Rd.

MOLDERIAI
GRINDERS
CHIPPERS

COREMAKERS, DARBININKAI Ir 
WELDERS reikalingi. Dienų ir nak- 
t| šiftal. Pilno ar dalinio laiko dar
bai.

WESTERN FOUNDRY CO. 
3634 S. Kedžle

FREIGHT HANDLERS
Gera Mokestis.

NATIONAL CARLOADING CORP. 
Dpor 5, House 3.

13TH & CLARK STS.

DOCKMEN
Pastovūs darbai, 50 iki 60 valandų } 
savaitę. Turi būt. piliečiai. Sveikatos 
egzaminas reikalaujamas. Norintieji 
pristoti prie unijos. Ataišaukit prie 
Mr. Osborn.
BURLINGTON 'TRANSPORTATION 

432 W. Polk.

FACTORY VYRAI IR VAIKINAI
$40.00 už 58 vai. darbo savaitę mo
kama. Turi būt stiprūs Ir norinti 
dirbti sunkiai kad išmokti amatų.

QUALITY PLATINO CO.
2003 W. Fulton St.

CYLINDER PRESSMAN 
GORDON FEEDER

Vyras reikalingas Špice pakavimo 
departmente; taipgi ir Špice grin- 
ding departmente.

THOMSON & TAYLOR DIV. 
536 W. Cermak Rd.

KARPENTERIS — paleškau darbo. 
Esu senas žmogus bet suprantu visų 
darbų. Didelių darbų neapsiimu. 
Kam esu reikalingas—pašaukit tele
fonu CANAL 0858 ar ateikit J namus 
—1926 CANALPORT AVĖ.

VYRŲ REIKALINGA dirbti metalo 
dirbtuvėje. Patyrimas nereikalinga.

GARDINER METAL CO.
4820 S. Campbell.

LAUNDRY HELP
Vyrai reikalingi pagelbėti prie skal
byklos darbų. Patyrimas nereikalin
ga. Patogios darbo Rųlygoa, geras 
valgis duodama.

GRANT HOSPITAL 
551 W. Grant PI.

REIKALINGAS LJNOTIPISTAS 
VDraugo" spaustuvėje reikalingas 11- 
notlpistas (zeceris) greitu laiku. Ge
ra alga ir geros darbo valandos. Tie 
kurie gali tokj darbų dirbti, prašome 
kreiptis prie: P. P. CINIKAS, M.I.C.

2334 So. Oaklcy Avė., Ohicago

HELP WANTED — MOTERYS

FEEDERS
FOLDERS
SHAKERS

5 dienos savaitėje. Geriausia mokes
tis. Pašaukit M R. KINO, AUSTIN 
1960. ,

BROOKS LAUNDRY
600 North—Blvd. Oak Park. UI.

MERGINOS
Reikalingos dirbti prie mažų as- 
semblies. Patyrimas nereikalinga. 
100% DEFENSE DIRBTUVE. 
Matykit Mr. Donahue.

NATIONAL METAL PRODUCTS 
CORPORATION 
21 N. Loomls St.

DICTAPHONE TRANSCRIBER
Geras darbas dabar ir taikos laikuo
se west side svarbioj karo industri
joje sales departmente. Patogios 
darbo aųlygos, gera transportacija. 
Matylcit Mr. Nelson.
MINNESOTA MINING & MFG. CO. 
1500 S.VVestcm_______MONroc 6126

PRESS MACHINE OPERATORES, 
lygaus prosymo ir Mangle Merginos 
reikalingos. Taipgi ir moterys tarp 
40 ir 50 metų amžiaus. Patyrimas 
nereikalinga.

TOLL BROS. LAUNDRY 
1725 Augusta Blvd.

(Netoli Ashland).

SKALBINIŲ SKIREJOS 
CHECKERS ir MANGLE

MERGINOS
Aukščiausia alga mokama.

MANHATTAN LAUNDRY
5530 W. Cennak Rd. Cicero

Tel.; Lavvndale 4145

VYRAI IR MOTERYS

DIRBKIT
Svarbioje Industrijoje

Pastovūs darbai, nėra atleidimų. 
Gera transportacija. Darbų ran
dasi vyrams ir moterims. Turi 
mokėt rašyti ir skaityti angliškai. 
Kreipkitės—

4500 S. KOLIN.

Merginos - Moterys
18 IKI 35 METŲ

100% karo darbai. Pastovūs dar
bai švarioj ir šviesioj dirbtuvėj. 
Gera pradinė mokestis. Atsineš
kit prirodymus pilietybės.

STANDARD COIL PRODUCTS 
COMPANY 

2329 N. Pulaski Rd.

VALYTOJOS NAKTIMIS '
Apvalymo darbai mūsų moderniško) 
maisto krautuvėje. Visas darbas tik 
vienam aukšte. Patogios valandos, 
pastovūs darbai. Apmokamos atosto
gos. Pirkimo nuolaidų privilegijos. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 40 
vai. savaitėje. Atsišaukite J Ofisų 
belsmente tarp 9 ryto ir 5:80 vakare 
bei kurių dienų.

HILLMAN’S
Irvlng Park & Cicero at 

Milvvaukec Avenuc

BOSOM, COLLAR IR CUFF 
OPERATORES

Pastovūs Darbai.
GRF.AT WF.STERN LAUNDRY CO. 

2125 W. Madlson St.

MOTERYS
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Paty
rimas nereikalinga.

HALSAM PRODUCTS 
4114 Ravensvvood

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai.

Spauda yra viena stipriau
sių priemonių: ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas.

Meilė, kaip agnis, negali 
egzistuoti be nuolatinio veik 
mės, nustoja ir ji egzistavu
si.

Naciai grasina savo 
kariams, kurie jų 
pasiduotų priešui

ALGIERS, Š. Afrika, geg. 
5.—Sąjungininkams pateko 
vieno vokiečių batalijono va- 
do išleisto savo kareiviams 
įsakymo kopija.

Vokiečių vadas karininkus 
ir kareivius įspėja, kad jie 
kovos metu dėl menkos prie
žasties nemestų ginklų ir 
nepasiduotų priešui. Kurie 
pasiduotų, tų namiškiai bū
tų atsakingi, o po karo pa
tys pasidavusieji pilnai tu
rėtų atsakyti už tą “begė
dišką žygį” — pasidavimą 
nelaisvėn.

LONDONAS. — Olandai 
per radiją įspėjami, kad jie 
prieš laiką nesukiltų kovon 
su naciais okupantais. Turi 
laukti paskelbimo.

WASHINGTON. — Laivy 
nas praneša, kad U. S. bom
bonešiai pirmadienį devynis 
kartus atakavo Kiška, Aleu- 
tiana.

Vokietijos ministerio oku
puotiems “Rytų kraštams" 
įsakymu, įsteigtos speciali- 
nės monopolių direkcijos 
“Ostlando” ir Ukrainos rei
cho komisariatams. Pirmoje 
eilėje įvesti vokišką farma
cijos bendrovę su monopo
linėmis teisėmis.

Užlaikykit Rakandus Gerame Stovyje
— KAD JIE IŠTEKTŲ JUMS 

PER ŠIOS KARKS LAIKĄ!
Mes padarome RAKANDAMS gerus 
APDENGALUS iŠ neblunkančių spal

vų medžiagos ir teikiame jums 
APKAINAVIMĄ VISIŠKAI DYKAI!

‘PAVASARIO VALYMO’ LAIKAS—
Matykite mus kaslink Megztinių Pa
rankų, Draperies, Grindų Paklnjimua.
Drapes dirbam pagal orderį Dykai!

BECK'S DEPARTMENT STORE
3321-25 90. HAL8TED ST. TEL.: VARDS 4778

PIRKITE KARO BONUS!

EDGEWATF.lt
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didatų sąrašą, nes kitokio sąrašo sudaryti okupantai 
jokiu būdu neleido. Ne tik politines, bet ekonominės ir 
kultūrinės organizacijos bolševikų okupantų jau buvo 
likviduotos.

Tad, kaip Lwowo “prijungimo” prie Rusijos proce
dūra buvo didžiausias “fake”, taip ir Baltijos valsty
bių “sujungimo” su sovietais eiga buvo didžiausias 
tarptautinis smurtas, kurį pasmerkė visas kultūringa
sis pasaulis.

LAIMĖJĘ DOVANAS UŽ LITERATINĮ DARBĄ

■ • ■■■ : i
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Rasų imperializmas
Buvęs Rusijos ministrų pirmininkas Kcrenskis šio

mis dienomis padarė pareiškimą, kuriuo jis užgiria Sta
lino imperialistinius siekimus. Jo manymai, Baltijos val
stybės ir rytinė Lenkija turi būti prijungta pri^ Ru
sijos, nes “po šio karo Rusija turi būti galinga, kad iš
laikyti taiką Europoj”. Jis ir kitą didelę nesąmonę pa
sako, kad, girdi, Baltijos tautų ir Lenkijos dalies pa
grobimas neprieštaraująs Atlanto Čarterio dėsniams.

Kerenskis buvo vienas iš tų svarbesniųjų Rusijos re
voliucionierių, kurie nuvertė carą nuo sosto. To tikslo 
revoliucionieriai siekė neva dėl to, kad išlaisvinti visus 
Rusijos žmones. Bet kiek atsimename, nei Kerenskis, 
nei jo artimesnieji draugai nebuvo mažesniųjų tautų 
laisvęę šaĮinink^i.; Kai kurioms tautoms jie tik auto- 
domiją’tepasiūlė. Mat, jie stovėjo prieš skaldymą Ru-

Karo aukos
■ >

Lėktuvo katastrofoj, Islandijoj, žuvo generolas Frank 
M. Andrevvs, vyriausias vadas visų Amerikos karo avia
cijos jėgų Europoj.

Šis karo vyras savo mokslu, patyrimu ir energija 
buvo nepamainomas. Jis jau dta.ug nusipelnė Amerikos 
karo aviacijai, bet dar daugiau iš jo buvo laukiama. 
Dėl to ir karo vadovybė ir visas kraštas liūdi dėl jo 
tragingos mirties.

Šia proga pastebėtina, kad su gen. Andrews mirtimi 
jau aštuntas Amerikos generolas žūva šio karo metu. 
Tai yra nepaprastai didelis skaičius. Paprasčiausio ka
rio gyvybė yra labai brangi ir stropiausia saugotina, 
bet ką ir bekalbėti apie generolo gyvybę. Karo laimė
jimas labiausia pareina nuo tinkamos karo vadovybė®, 
nuo gerai pasiruošusių, patyrusių generalų.

Šioj pačioj lėktuvo katastrofoj žuvo ir metodistų 
vyskupas Adna Wrigh Leonard. Jis lankė užsieny esan
čias Amerikos karo bazes religiniais reikalais, atsto
vaudamas net 31 Amerikos protestantų dominaciją. 
Panašiu būdu ir tokiu pat tikslu Amerikos karo bazes 
užsieny lanko ir’ Nevv Yorko arkivyskupas Spellman.

Tad, ir protestantų vyskupas Leonard yra šio karo 
auka ir tai iš aukštųjų dvasininkų tarpo bus pirmoji 
auka.

REV. MR. W. B. FAHERTY, S.J.

Amerikos katalikų tarpe yra įsteigtas Lit 
kasmet skelbia literatūros konkursus ir už 
ria dovanas.

Šįmet konkurso dovanas laimėjo šie rašy 
iš EI Pato, Texas už novelę “Dear Mom”,

Antrą dovaną — $75.00 laimėjo jėzuitas 
saką “A Front-Line Christmas Gift”, kuri

Trečią dovaną — $50.00 laimėjo Margiret 
už “Make This Day Ready”, kuris tilpo “N

Ketvirtą dovaną — $25.00 laimėjo Mrs. 
titaide”, kuri tilpo “The Catholic Herald

Kun. H. O. H. Walker, S.J., Literary Awa 
ko, kad kasmet konkursas sutraukia daug ra 
originalių raštų.

MARGARET L. WHITEHEAD MRS. M. R. SULLIVAN

erary Avvard Foundation Committee, kuris 
geriausius raštus — noveles, apysakas ski

to j ai pirmą dovaną: $150.00 Gladys Knight 
kuri tilpo savaitrašty “Our Sunday Visitor” 
W. B. Faherty iš St. Mary’s, Kansas, už apy- 
tilpo “The Southvvear Courier”.

L. Whitehead iš New Rochelle, New York. 
ew World”.
M. R. Sullivan iš Terryville, Conn., už “Gra- 
Citizen”.
rd Foundation Committee pirmininkas, jaa.- 
šytojų ir katalikiški laikraščiai gav.na gerų
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Kadangi Kerenskis vis tik buvo socialistas, daugelio 
Rusijos tautų socialistų vadai, neišskiriant nė lietuvių 
socialistų, solidarizavo su tuo Kerenskio nusistatymu, 
nes manė, kad tokiu būdu socializmas bus sėkmingiau 
ir greičiau įgyvendintas. *

Bet suklydo ir vieni ir kiti.
Kerenskis būt daug daugiau laimėjęs, jei iškart vi

soms Rusijos carų pavergtoms tautoms būtų pripaži
nęs pilną laisvę ir nepriklausomybę. Tos tautos būtų 
greičiau sustiprėjusios ir būtų buvusios didele atspara , 
prieš bolševizmą ir jo imperializmą, kurs tiek daug 
žmonių kraujo praliejo ir tiek daug tautų nuskriaudė.

Vietoje tautoms laisvę ir Rusijos žmonėms gerovę 
iškovoti, Kerenskio veikimas, neturėjęs tinkamo plano, 
sistemos ir iš anksto paruoštos organizacijos, iškėlė 
Rusijos sostan naują carą — Leniną, o po jo Staliną, 
kurie Rusijos žmones daug daugiau pavergė, negu bet 
kuris iš buvusiųjų carų.

Šiomis dienomis Kerenskio padarytas pareiškimas į- 
rodo, kad jis ir dabar nėra šiuo žvilgsniai pasikeitęs. 
Jis buvo ir tebėra Rusijos imperializmo šalininkas. Jis 
nebesupranta nė to, kad santarvininkų karo tikslai kaip 
tik yra inkorporuoti į Atlanto Čarterį, kuris garantuoja 
laisvę visoms tautoms, nedarant išimčių nė Baltijos 
valstybėms.
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Tai bent baliavimai
Vienas Lenkijos karininkas lakūnas, kuris buvo Lwow 

(Lemberg) mieste, kai Sovietų Rusijos armija tą mies
tą okupavo, papasakojo apie bolševikiškąją rinkimų ar-

. ba balsavimų komediją.
1939 m. lapkričio pradžioj, bolševikai informavę Lvvo- 

wo gyventojus, kad bus plebiscitas — balsavimas, ar 
gyventojai nori prisidėti prie Sovietų Rusijos, ar ne. 
Visi gyventojai, turėjo užsiregistruoti. Neužsiregistra
vusiems buvo skiriamos didelės bausmės. Jie prievarta 
buvo vežami į balsavimo vietas. Per visą “plebiscito” 
dieną armijos automobiliai ir trekai važinėjo po visą 
miestą ir vežė žmones “balsuoti”. Apie save šis kari
ninkas taip pasakojo;

“Mano žmona ir aš buvome prikelti 6 vai. rytą ir 
ginkluotos sargybos palydėti į raštinę. Prie durų vi
si gavome balsavimo lapą, ant kurio tik buvo para
šyt* — ‘taip’.

“Kitokio lapo negavom. Po to kiekvienas iš mūsų 
po vieną buvome ginkluotos sargybos palydėti į kam
barį. Kambarys buvo pilnas valdininkų”.

Po tokios rūšies rinkimų, pastebi tas karininkas, 
abejonės negalėjo būti, kad Maskva “rinkimus laimė
jo”. Lwowas prie Sovietų Rasi jos “prisijungė”.

Šio karininko pareiškimas buvo įdėtas vakar Chica- 
gos Tribūne.

Tokie pat “rinkimai” buvo ir Lietuvoj, Latvijoj fcr 
Estijoj. Balsuotojai turėjo tik vieną pasirinkimą; savo 

aiistuoti už Mukyos sudarytu komunistę kan-

’ 'ii ,■ A*' '! ' \ . 1 - - x _

Littiuaflian BuHefin" antras numeris
Jau ir antras “Lithuanian Bulletin” numeris pasiro

dė. Numeri® gyvai suredaguotas. Turi daug įdomių ži
nių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų Baltijos valstybių. 
Tarp kitų dalykų įdėta ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
telegrama Prezidentui Rooseveltui, kuri buvo pasiųsta 
kovo 13 d. reiškiant pasitikėjimą, kad Jungtinių Val
stybių vyriausybė darys visas galimas pastangas at
statyti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Šį biuletėnį leidžia Tautinė Lietuvių Taryba, kurios 
adresas yra 73 West 104 St., New York, N. Y.

Apie religijos padėlį Rusijoj
Šiuo klausimu rašo “Darbininkas”, pasinaudodamas 

Bostono katalikų laikraštyje “Pilot” išreikštomis min
timis:

“1. Bažnyčios Sovietų Rusijoj apkrautos tokiais 
neįmanomais mokesčiais, kad siekia 19,000 dol. me
tams, vien tik už teikiamą valdžios leidimą jas ati
daryti. Nepajėgiančios tos sumos sumokėti automa- 
čiai užsidaro.

2. Lankantieji bažnyčias darbininkai rizikuoja pra
rasti darbą. \

3. Neleistina auklėti ir šventinti naujų dvasininkų, 
kurie užimtų esamųjų kunigų vietas, kada šitie iš
mirs.

4. Nuo 1917 m. Rusijoj uždaryta apie 1500 katali
kiškų bažnyčių.

5. Prieš religinė propaganda kiek atslūgo. Bet su
sipažinę su bolševikų taktika sovietijos gyvenimo ste
bėtojai yra įsitikinę, kad bedievybės platinimo propa
ganda sumažėjo tik karo metu. Šiaip jau bolševizmo 
esmė niekad nepasikeis: komunizmas natūraliai buvo 
ir bus griežtai bedieviškas ir nepakęs jokios religijos. 
Visi praeities darbai iškalbingai byloja, kad ateitis 
nė kiek nebus geresnė. Dar galima spėlioti, kad bus 
blogesnė. Kai kas gali sakyti, kad jau blogiau negali 
būti. Taip, sovietijoj tuo atžvilgiu buvo peržengtos 
visos ribos. Tai buvo kariškojo komunizmo metu, kai 
siautė civilinis karas. Paskui gyvenimas kiek sunor
malėjo, bent tuo atžvilgiu, kad nebuvo jau “samoeu- 
do”, t. y. masinių žudymų, kuriuos galėjo daryti bet 
kokia komunistų grupė, be tardymo ir teismo. Ta
čiau karingasis komunizmas gali vėl sugrįžti, ir štai 
dėlko. Tas faktas, kad šio karo metu bedieviai turėjo 
nusileisti ir laikinai sustabdyti prieš-rehginę propa
gandą, įves bolševikus į dideliausį įsiutimą. Reiškia, 
be tikinčiųjų negalima laimėti! Reiškia., komunistiniai 
šūkiai jau nusibodo — reikia kreiptis į tautinius ir 
net religiniu® rusų jausmus! Komunistų puikybė ne
galės to pakęsti. Jie dar įžūliau puls religiją, kad jos 
nė pėdsako nebeliktų. Bet gali būti ir advernai. Ma
sėse gali išsiugdyti tiek stiprus religinis pojūtis, kad 
komunistai turės su juo skaitytis. Nebereikalo ma- 
aonaaj kad Rusija dabar gyvena stambu dvasinį krizį”.

•? i

The Register, labai pla
čiai skaitomas katalikų sa
vaitraštis, praėjusio® savai
tės laidoje įdėjo kun. J. Ka
raliaus, ' Kunigų Vienybės 
pirmininko, laišką, kurį jis 
pasiuntė Prezidentui Roose- 
veltui.

Šiame laiške, nurodžius 
dabartinę Lietuvos padėtį 
prie nacių ir prie bolševikų 
okupacijos, Kunigų Vienybės 
pirmininkas Prezidento Roo- 
sevelto prašo:

“ ...to defend Christianity 
and guarantee the God- 
given rights of life, Kber- 
ty, and the pursuit of hap- 
piness to Lithuania”.
•
Ir kiti anglų kalba leidžia

mi Amerikos katalikų laik
raščiai šį kun. J. Karaliaus 
laišką, arba svarbesnias jo 
dalis, atspausdino.

Chicago Herald-American 
taip pat jo dalį įdėjo. Įdėjo 
ir kai kurie kiti dienraščiai.

Tuo būdu Kunigų Vieny
bės laiškas Lietuvai dvejo
pai pasitarnavo:

1. Apeliuoja į Prezidentą.
2. Išgarsintas Lietuvos 

žmonių noras gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyve
nimu.
............................................... ■ -

(Iš “Draugo”, 1918 metų, 
gegužės 6 d.)

W*ukegan, III.,... Sudegė 
Manufacturers Terminai į- 
staiga. Penju šimtai darbi
ninkų neteko darbo. Nuos
toliai siekia $625,000.

•
Virš dviejų milijonų ka

rių... Vyriausybė praneša, 
kad 1918 m. liepos 1 d. Jung
tinės Valstybės jau turės 
J J/hhhh. Unu.

&
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Po svietą pasidairius
1940 metais Bruklyno lie

tuviškų balšavikų gazietoj 
(No. 95) R. Mizara rašė: '

“Vadinasi, visas gyveni
mas eina normaliai, kadan
gi Lietuva jaučiasi saugi; ji 
padarė su Sovietais bendro 
apsigynimo sutartį, todėl 
jai rytojus nebaisus. Jei kas 
norėtų su Lietuva taip pa
daryti, kaip buvo padaryta 
su Danija ir Norvegija, tai 
jis gautų smarkiai mušti”.

Vadinasi, ir padaryta su 
Lietuva taip, kaip buvo pa
daryta su Danija ir Norve
gija. Ir tas, kurs grąsino 
smarkiai mušti tą, kurs no
rėtų su Lietuva padaryti 
taip, kaip padaryta su Da
nija ir Norvegija, pats gavo 
mušti nuo to, kurs taip pa
darė. Ir jei ne Dėdės Šamo 
ranka, mažu būt buvę ir su 
juo taip padaryta, kaip bu
vo padaryta su Danija, Nor
vegija ir Lietuva.

Coldwater, Mich., mieste
lio storas iškabino kostiu- 
meriams tokį perspėjimą:

“Ši krautuvė bile kada 
gali užsidaryti, nes mes ruo 
šiamės dalyvauti Hitlerio 
laidotuvėse”.

Kai tokios Hitlerio laido
tuvės bus paskelbtos, tai ne 
tik ši, bet visos krautuvės 
bus uždarytos ir, vietoj ver
kti, visi džiugaus, dainuos 
ir šoks.

Spicpirvirvio Dumkos
Kokia keista gyvenimo 

ironija! Rusija toks turtin
gas kraštas, o žmonės taip 
nuskurdę. Meksika toki tur
tingas kraštas, o žmonės 
taip nuskurę. Ir abiejuose 
kraštuose bedievybė stato
ma pirmon vieton. Ar gali 
būti ryšio?

Penktakoja valstybei ne
pavojinga, jei kitos ketu
rios kojos sveikos ir stip
rios.

VISAS DARBAS Neižmeskite savo senų iSdėvėtų rakan- 
IR MATERIOLAS dų, bet paveskite mums juos perdirb- 

mj wa* ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje.
r 1 Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

GVARANTUOJAMA8 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 aptrauk irau i materiolų.

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

’ ARCHER AYENUf FURNITURE CO.
• Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. T E L.: LAFAYETTE 8516
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Alaska - gamtos stebuklą šalis...
Rašo kun. A. Brička

Meškų Alaskoje galima m 
tik i visur ir bile kada. Jų 
apsčiai randasi visur. Pri- 
skaitoma iki trylikos rūšių. 

Nėra pasaulyje kitos ša- j Vienos didesnės, kitos

(Tęsinys)

Žvėrys ir medžioklė

lies, taip gausios žvėrimis j^anės. Vienos juodos, kitos
ir paukščiais. Atšaka didžių
jų žvėrių tėvynė, čia veisia- 

"4 ai daug didžiųjų briedžių, 
rudųjų ir baltųjų meškų, el
nių, kalnų ožių, avių, vilkų, 
didelių kiškių, jūrų artelių. 
Medžioklei tvarka nustaty
ta vietos įstatymais. Kiek
vienas medžiotojas turi pri- 
silaikyti taisyklių. Medžiok- 

* lė su šunimis griežtai drau-
džiams. Kiekvienas iš kitur gokįų kailių žemomis kaino- 
atvykęs medžiotojas turi už-; ^įg juodųjų meškų yra taip 
simokėti nuo 150.00 iki $l®0į daug ir jos taip drąsios, kad
už leidimą medžioti, žvėrių 
ir žvėrienos išsiuntimas iš 
Alaskos be ypatingo leidi
mo taip pat draudžiamas. 
Užmokėjus $10.00 už leidi
mą galima išsiųsti 4 brie
džius, 2 elnius, 2 avis, 2 o- 
žius ir 2 rudąsias meškas. 
Įvairių žvėrių medžioklei lai 
ką paskiria vietos valdžia. 
Šiaurinėje dalyje rudosios 
meškos medžioklė leistina f tėvynė — šiaurė. Jos moka 
apskritą metą. Briedžių, ei- gerai plaukti taip

f mų, laukinių avių ir jūrų
liūtų medžioklės laikas nu
statytas nuo rugpiūčio 1 iki 
gruodžio 10 d. Jūrų arklio 
medžioklės laikas nuo gegu- ledo prie eketės ir laukia 

^eP08 * d’ IvairiU kol jūrų liūtas iškiš galvą,
paukščių medžiokles laikas
prasideda rugsėjo 1 d. ir|mežka aki„irksnyje ftlola S ka,d į“ niakad netik8i° to 

"^baigiasi kovo 1 d. Briedžių v«>_ sulaukti. Aliantų bombone-
ir elnių yra visose Alaskos! da alkana puola ir žmo- šiai skrido toliau ir Pasta'
21 _ 1________ 13 21_________•_________ •_ V!  I 7 i -K-l-l A. 4« 4 oi mev -3 _dalyse, bet daugiausia šiau
rinėje dalyje. Briedžiai ir ei
niai keliauja didžiausiomis gmus jūrų arklį, šis turi aš- 
bandomis iš šiaurės į pie- įrjas įms įr meškos nedrįs-
tus ir iš pietų į šiaurę. Va- L. iu užkabinti Kada labai dauS nazi* kovotojų lėktų- "“ T? e; . j ta jų užkabinu, naaa įaoar . dzią į represiją prieš japo- sas anoj pusėj Pacifiko. Sis
saros metu gyvena ir gano- a]kan0S) puola ant jūrų ar
si atskiromis bandomis šiau 

Arinėje dalyje, o žiemai artė
jant susispiečia į didžiau
sias bandas kartais iki 30,-
000, ir traukia į pietus. Jie 
yra labai drąsūs ir jaukūs, 
taip kad žmonių neišsigąs
ta. Briedžiai maitinasi sa
manomis ir bile kokia žole. 
Samanų Alaskos miškuose

klio, bet tas dažnai savo 2 
pėdų ilgio iltimis perskrio- 
džia mešką perpus.

Stebėtinas dalykas Alas- 
koje yra tas, kad kai kurie 
paukščiai ir žvėreliai, netu
rintieji apsigynimo priemo
nių, yra gamtos globojami 
nuo išnykimo. Pavyzdžiui 
artėjant žiemai kai kurie

labai daug, tai jos ir sudaro paukščiai numeta spalvuo- 
pagrindinį maistą. Kasyklų įafi plunksnas ir jiems atau- 
sričių gyventojai taip daug ga baiįos plunksnos. Išrodo 
briedžių nušauna, kad jų pa- kaįp sniego kamuolys.ir to- 
grindin; maistą visiems me- kju būdu apsisaugoja Hu
tams sudaro briedžių mėsa. piė§rįųjų paukščių. Taip jau
Didžiausius briedžius gali
ma rasti ant Kenai pussalio. 
Vasaros pabaigoje ypatin-
g,ai prirista daugybė biau- būdu kai kurie paukščiai ir 
rių uodų, kurie puola žmo- kįgięįaį gamtos saugojami 
nes, naminius gyvulius, ne- nuo ^nykimo. Bet jų yra 
aplenkdami ir laukinių žvė- taįp daug, ki?d užtenka žvė- nešia* da
rių. Briedžiai tada brenda 
į upes ir ežerus, kad atsi- 
gynris nuo tų vabalų. Tada
daugiausia jų nuMujama. .

xorr,s i kiškių mėsa. Indėnai med-žiemos metu vietomis žemei * i-.. *• •
užpustoma storu sniego k!o-
du Briedžiai n»klimst» ir “udo. kfi» iš-

tada medžiotojams lengva t___ w-
juos nušauti.

Laukinės avys dideliais 
pulkais gyvena kalnuose. Jų metai pasikartojantis kiškių 
mėsa labai skani ir brangi, j maras sulaiko jų perdidelį 
Nors jos ganosi didelėmis prieauglį.

bandomis, bet sunku prie jų 
prieiti. Labai jautrios ir bai
lios. Pajutustos mažiausį pc 
vojų dingsta iš akių. Lai
mingas medžiotojas užtikęs 
skaitlingą būrį avių, ii 200 
arba 300, tada gali nušauti 
pora-

I

bąltos, kitos rudos, pilkos. 
Didžiausia Alaskos meška 
— šliurės baltoji meška Ki
ta po jos yra rudoji meška.

Didžiųjų meškų kailis es
ti 12 pėdų ilgio 6 pėdų plo
čio. Kailio storumas esti 3 
coliai. Alaskoje< meškų kai
liai labai pigūs. Nome mies
te yra didžiausia kailių rin
ka ir čia galima pirkti Vi

dažnai įsilaužia į gyvenamus 
namus. Prie kasyklų ir ūkių 
maži meškučiai pripranta 
prie žmonių, taip kad ėda 
ir geria iš žmonių rankų.

Šiaurinės baltosios meš
kos gyvena Bering jūroje, 
šiaurės jūroje. Tos meškos 
pakelia didžiausius šalčius. 
Gyvendamos jūroje maitina
si žuvimis ir jūrų liūtais. Jų

jau bėgti. Rudens laike su 
ledais sykiu plaukia į pie
tus, o pavasario metu plau
kia į šiaurę. Atsigulę ant

kad įtraukus oro. Baltoji

Briedžių įr gj-o^ig jos. Pavojinga, ka

gų. šiaurės baltoji meška 
nugali visus jūrų žvėris, iš-

ir kiškiai rudens laiku nu- 
sišeria. Jiems užauga balta 
kaip sniegas, vilna. Tokiu

rims ir žmonėms.

Vilkai, šunes, meškos, teš
kinės katės beveik ir mintp

žioklėse juos tūkstančiais iš

peni lapes kiškių mėsa. Ne
žiūrint to, kiškiai l’bai grei
tai veisiasi. Tik kas septyn5

(Daugiau bus)

* MAKI 
BVERY 
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BONO OAV

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SCENA IŠ ŠVENTINIMU M UNDELEIN SEMINARUOS

Praeitą šeštadienį, geg 1 d., Mundelein seminarijoje, 40 jaunuolių buvo įšventinti į kunigus, jų tarpe buvo ir 
vienas lietuvis, kun. Vytautas Mikolaitis, iš Town of Lake. J. E. Samuel A. Stritch, Chicagos arkivyskupas,'suteikė 
ja.ur,coliams šventinimus. Klišė gauta iš Chicago Heralu- American laikraščio.

Pastarąją dieną žinią apžvalga
Rašo Elmer Davis, direktorius Office of War 
Information

Bombai d avimas Vokietijos 
iš oro

Atrodo, kad nepaliauja
mas bombardavimas Vokie
tijos, efektingas psycholo- 
giniai ir materialiai. Vokie
čių laikraščiai pripažįsta,

ruoju laiku Vokietijai pada
ryti dideli nuostoliai. Alian- 
tai atakavo dideliais lėktu
vų skaičiais ir juos sutiko

vų, kurie buvo labai reika 
lingi Rusijoj ir Tunisijoj. 
Bet jie buvo laikomi namie, 
kad kovoti aliantų bombone
šius.

Skraidančių tvirtovių puo
limas lėktuvų fabriko Bre
mene, balandžio 17 d., įvy
ko aršiausiose ap’inkybėse. 
Tvirtovės skrido dienos me
tu ir vokiečiai tai sužinojo 
prieš vieną valandą. Tas da
vė vokiečiams laiko sukon-*
centruoti labai stiprią kovos 
jėgą. 16 skraidančių tvirto
vių žuvo. Bet tai buvo ma
žas nuošimtis tų, kurios da
lyvavo. Be to, jos nušovė 
net 63 vokiečių lėktuvus. 
Vokieč;ai patirs, kad apsi
saugojimas yra tebai bran 
gus dalykas. Mums jis irgi 
brangus, bet mūsų fcombo- 

ug prisideda prie 
bendrų karo pastangų, ne 
tik sulaikydami vokiečių 
lėktuvus namie apsisaugoji
mui ir sunaikindami juos, 
bet ir pažeidimu vokiečių 
pramonės ir transportacijos.

Nužudymą  t Amerikos 
lakūnų

Japonų valdža pranešė, 
kad nužudyta keli mūsų te
kūnai, kurie buvo paimti 
nelaisvėn per puolimą To- 
kyo iš oro. Nebuvo surpri- 
zas Azijos žmonėms, kur 
japonų valdžios veiksmai 
yra gerai žinomi. Nebuvo 
keista nei mums, kad japo
nai savo notoj'mūsų val
džiai pasakė, jog ši žmog 
žudystė, kurią japoaaį vadi

vykdintas tuo tiksiu, jis ne
pasisekė. Karo Departamen
tas tuoj pranešė, kad mes 
niekada nepulsime iki japo
nų lygio prieš nekaltus ja- 

! ponų karo belaisvius. Bet 
1 prezidentas pareiškė, kad 
kiekvienas japonų karinin
kas, kuris prisidėjo prie šių 
nežmoniškų darbų, bus at
sakomingas už tai ir nuteis
tas. žodis “ atsakomingas ’ ’ 
gali apimti daugelį jų.

Šių žudynių efektas šioj 
šalyje visur užgrūdino tvir
tą nusistatymą, kuris yra. vi

merikos lakūnus mirti todėl,1 sų amerikiečių. Leiskite mar. 
jog įtikinti japonų visuome- paskaityti ištrauką iš vie-

f

nę amerikiečių biaurumu. no laikraščio e d i t o r i a 1 o. 
Galimas dalykas, k?d norė- “Mes žinome šiandieną, ko- 
jo išprovokuoti mūsų vai- kis brutalas yra mūsų prie-

no “ekzekucija”, buvo inspi
ruota supratimo aukštų ide
alų. Taip galvoja militariai 
gengsteriai, kurie dabar val
do Japoniją.

Bet kurie pažįsta tolimus 
rytus, sako, kad daugelis ja
ponų žmonių, dar neišmoko 
neapkęsti amerikiečių; kad 
japonų teismas nuteisė A-

nų belaisvius ir sulaikyti ja- turėtų paskatinti mūsų p'.s- 
ponų pulkus nuo pasidavimo, tangas dėl greitos ir vtea- 
Jeigu tas žiaurumas buvo į- pusinės pergalės.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
«TTwftx.H’ PRIEINA MOMT" 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAh 
HtTKNRMl’ — SEBMftC.I _ 

«5ICT( IR KAII.IT 

Jaunftv*dftmp ftyr»’ ir «5nU.,wi»» 

Mūrų Specia lv(y

l A*«a». <a«uter«t K«u*uilui, lutlIMikM* •. **-
<-lnr> bo»m parwt«lu(4« auiem Intom ta kainomis. 

l« IMTVa MUaTVKITE

- PfOPlfS aOAK and BRIGAI SHOP
I7H W. 47th Street Tel. Yards 2568

t« Duktė.

WHDLESALE
FURNITURE

BROKER
Everytklng in the line of 

Furnltnre

MEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Cactory Representntlvo.

KHOUROOMS IN 
MERCHANDlSE MART
For appointment rali —RFrCMJC <051

“Amerikos žmonės nepri
ims susitartą užbaigimą ka
ro. Negali būti jokios taikoe 
su žmogžudžiais. Mes turime 
iškovoti besąlyginį pasidavi
mą iš mūsų ašies priešų 
Mūsų priešai nepasiduos, ir 
vienintelis būdas mūsų gy
venimą išsisaugoti yra mili- 
tarinė pergalė’’.

Ši ištrauka yra iš Salt 
Lake laikraščio “Pącific Ci
tizen”, organas Japonų-A- 
merikiečių Piliečių Lygos. 
Tai įrodo, kad Amerikos pi 
liečia! japonų kilmės, kurie 
užaugę šioj šalyje, ir pasi-

PERTAISYK!!
RE-UPHOLSTER 

Savo Parlor Rakandus
Ir Sutaupyklt tuos ką turit karo metams ir po...

Dėl Veltui Apkainavimo
BE JOKIOS OBLIGACIJOS

Pašaukit CICERO 4795

Platus rinkinys 
aud klij Ir ma
dų jums paal- 
rinklmul.

HfKIT
SCMANCS

Prlž'flrfiklt ra
li-mins ką da
bar da turini

1 Mes nulup- 
stin visą ac-
tif Iki 
frSmu.

2!?erklljunslni 
■uvnrjUm 

visus sujun
gimus.

3 Visus Sprin- 
irBUs p rlSlm. 

r*8-*' A Uripildyslm 
“ su naujais 

vat-8 vailo
kais.
Atviręs me-

1 di>o dnlls Ii 
dalllngim.

M.- Jokių PrkstŲ, Jei Sumoki ta Per k MAb.

SĄLYGOS
Minimalia (mokėjimas. Patogios Sąlygos.

5 Metų Ovsranttjs VI KoMtnritciją k Amafntkyatėa Darbiu

“ IOSEPH J. HAAS ~

2328 S. 56th Avė. Cicero

VINCENTAS (VYTELIAM) 
SCHCKA

Gyv. 833 W. 33rd Piace.

Mirė gegužės 5 d., li>43 ui., 
sulaukęs 43 mėt į a .ižitus.

Gimė Chieag', Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną Oną (po tėvais Milei 
riutė); 2 seseris —, O.ią Ka- 
chulis ir Stoge r į Vincentą ir jų 
šerną, ir Kast uniją Vaznonis; 
ir daug kitų gimin ų, draugų 
ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas M ž ikos 
koplyčioje, 3ol9 S. L tuanica 
Avė Ijaidot nės įvyks š Stati., 
geg. 8 d. Iš koplyčios 8:3J v. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kur oje įvyks 
gedulingos pątnald >s už velio
nio s elą. Po *pain ldų bus nu
lydėtas į «v. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę-— Motina, Seserys, 
Svogeris ir Giminės.

baidot direkt : Mažeika ir 
Evrnauskas. tel. Yards 1138- 
1139.

'fRAIAilC’

tiki Amerikos laisve ir de
mokratija, pasmerkė šį ja
ponų žiaurumą kaip ir kiti 
Amerikos piliečiai. Shelby 
stovykloj, Mississippi, yra 
3,000 Amerikos kareivių ja
ponų kilmės. Aną dien jie 
Įdėjo mėnesio algą į Karo 
Bonus, kad įrodyti, kaip jie 
reagavo į šį p?skutinį Tokyo 
pasielgimą. Tūkstančiai ki 
tų amerikipčių japonų krau
jo iš Hawaii ir “Relocation” 
stovyklų vakaruose, dabar 
priimami į kariuomenę. Vi
si jų žinomi kaipo šios aar 
lies lojalūs piliečiai ir no
rinti atkeršyti už tokį žiau
rumą, kaip ir kiti amerikie
čiai. OWI

•s

PaHlor So.ą

P nllri>-Us 
už mažą 

kalną kaip

KAII.IT


JT

Ji? 'T-f y •* ę”“
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LABDARYBE
Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 

Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4667 So. Wood 
St., Chicago, III.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. Sirvinskas, finansų rašti
ninkas.

mažą auką. Prašome visų 
daktarų, advokatų ir visų 
mūsų dvasiškių vienytis lab
darių darbui. Kviečiame vi
sus mūsų darbo žmones. Kai 
visi dirbsime, pasekmės bus

Labdarių Sąjunga, jos 
veikla ir rėmėjai

Malonu pranešti visiems 
per spaudą, kad, ačiū Die
vui, Labdarių Sąjunga visu didelės, džiaugsimės. Visi ži-
smarkumu įsisiūbavo veikti. nosime» kad padarėme gerą 

darbą. Jeigu mes visi supras
tume, kaip mūsų vargo pa
liesti lietuviai laukia tos lie
tuviškos prieglaudos, tai nė 
vienas neatsisakytumėm nuo 
to prisidėjimo. Nuoširdžiai 
prašome dalyvauti tame Lab 
darių Sąjungos parengime 
gegužės 9. d., Šv. Kryžiaus 
parapijos salėj.

Centras labai dėkoja toms 
kuopoms, kurios turėjo pa
rengimus senelių prieglau
dai.

Šv. Povilo parap. 10 kuo
pa tv.rėjo parengimą su ge
rom pasekmėm — net tris 
šimtus suvirš padarė gau
dami tris garbės narius, ku
rie paklojo po šimtą dolerių. 
O kur vakaro pelnas? Tai 
garbė tai kuopai ir klebonui 
kun. Mykolui švarliui ir Z. 
Gedvilai už pasidarbavimą.

Ketvirta kuopa, Dievo Ap
vaizdos parapijoje, turėjo 
parengimą ir padarė suvirš 
tris šimtus. Garbė tai kuo
pai, parapijai ir klebonui 
kun. A. Martinkui už jo pri
sidėjimą, taipgi ir visai ko
misijai už gražų pasidarba
vimą.

Negaliu praleisti nepami
nėjęs ir Visų Šventų para-

Kas dieną gauname iš visur 
pritarimą, ar tai darbu ar 
aukomis. Visi dabar žino, 
kad labdarių vajus eina vi
sose kolonijose — visos kuo
pos turi parengimus. Kuopos 
veža surinktas aukas į kiek
vieną centro susirinkimą ir 
pats centras ruošia dideliu: 
parengimus ir sutraukia mi
nias žmonių.4
Gegužės 9 d., Labdarių 
centras rengia gražų 
perstatymą — operetę 
“Lietuvaitė”

Pelnas to vakaro eina ge
ram tikslui — baigimui se
nelių prieglaudos namo. Kvie 
čiame visus dalyvauti: visus 
mūsų biznierius ir profesio
nalus, draugijas, organiza
cijas. Centras pagamino vi
soms draugijoms laiškus, 
kad draugijos galėtų prisi
dėti. Jeigu kai kurios drau
gijos negalėtų dalyvauti ta
me parengime, tai prašome 
imta su didžiausiu dėkingu1 
aukų prisiųsti. Auka bus pri
mų ir bus paskelbta spau
doje. Taipgi prašome mūsų 
biznierių būti parengime, o 
jeigu aplinkybės nepavelytų, 
tai prašome prisiųsti nors

T\ H "D B "D ^ ra Geriausias laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
****DAIl Namų Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšj LENTŲ — MILIAVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir f lėtų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. * TEL. VICTORY 1272
VĄLANDOS: Sekmadieniais nuo t vai. ryto iki 12 vai. pietų. 

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Dt 
delis pasirin
kimas visokią 
spalvų apdan 
falą

• S2-jų
ŠMOTŲ
Kainos

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

pijo®, kur yra didelis labda
rys klebonas kun. Jurgis Paš 
kauskas, kuris yru daug dir
bęs dėl labdarių. Neseniai 
leido savo bažnyčioje aukų 
parinkti. Surinkta virš šim
tas dolerių. Ten yni 2 kuo
pa, ir iš tos kuopos daug y- 
ra gaunama garbės narių. 
Kun. Paškauskas man pra
nešė, kad vienas jo parapi- 
jonas biznierius labdariams 
Decoration dienai aukoja 
šimtą keisų “papao”, Tai 
didelė auka.

Šv. Antano par., Cicero, 
trečioji kuopa surengė gra
žų vakarą ir padarė pelno 
$210.00, kuriuos pridavė cen
trui. Tai stambi auka. Ačiū 
kun. Ig. Albavičiui, klebo
nui, valdybai ir komisijai.

Džiaugiamės kun. Antano 
Briškos palankumu, kurio 
parapijoje yra 8-ta kuopa- 
Beveik visas kuopas viršija 
aukomis.

< i
Negalima praleisti Šv. Kry 

žiaus parapijos, kur yra cen
tro dvasios vadas kun. Ani
cetas Linkius. Ten yra 1-ma 
kuopa ir ten laikoma centro 
susirinkimai ir direktorių 
susirinkimai. Kųn. Linkus 
visuose susirinkimuose daly
vauja. Daug patarimų teikia 
mums. Tai matote, kaip gra
žiai veikia labdariai. Z •

Centro valdyba visiems 
dėkoja už rėmimą mūsų dar
bų. Jeigu visi šiais metais 
pasidarbuosime, nėra abejo
nės, kad senelių prieglauda 
bus baigta. Visi prisidėkime 
prie to kilnaus darbo. Teiš
nyksta iš mūsų tarpo visi 
nesusipratimai ir visoki gin
čai. Jeigu kuriems nėra aiš
ku dėl labdarių veikimo, 
tuos visus prašome lankyti 
centro susirinkimus. Ten bus 
viskas išaiškinta ir tada ži
nosite, kaip tie mūsų darbai 
yra vedami. Nieko neslepiam 
— visiems yra duodamas 
balsas ir klausimai atsaky
ti. Susirinkimai laikomi kas 
mėnesį, paskutinį trečiadie
nį, 7:30 v. v., šv. Kryžiaus 
parap. salėje. Jeigu skaitlin
gai dalyvausime, tai tikrai 
bus didelė nauda Labdarių 
Sąjungai. Be žmonių prita
rimo ir susirinkimų mažai 
galime ką naudingo padary
ti. Mano manymu, mes visi 
turime susidpmėti tuo dar
bu. Visos kuopos visada tu
ri būti atstovaujamos; dides
nės organizacijos turi pri
siųsti atstovus, draugijos ir 
pavieniai žmonės, advokatai, 
daktarai, dvasiškiai, biznie
riai. Labdaringas darbas tai 
ne vieno žmogaus darbas, 
bet mūsų visų. Tada mes 
galėsime lengvai sukelti tą 
nemažą sumą pinigų— $70,- 
000. Chicagoje yra virš šim
tas tūkstančių lietuvių. Jei
gu visi Budėsime petys į petį, 
tai mes galim tą sumą su
kelti į vieną mėnesį laiko. 
Koks džiaugsmas būtų mū
sų vargšams ir mums pa
tiems, kad tokį svarbų dar
bą atliktume.

Anastazas Valančius,
Centro pirmininkas

''Lietuvaitė” Sv. 
Kryžiaus par. salėj

Šv. Kryžiaus parapijos au
ditorija laukia atvykstant 
“Lietuvaitės”.

Ji atvyks busimąjį sekma
dienį, gegužės 9 d., 6:45 va
landą vakare. Su “Lietuvai-

Komp. A. Pocius
te” keliauja į Šv. Kryžiaus 
parap. salę geriausi m ūs ų 
aktoriai — dainininkai, šv. 
Jurgio par. choras, orkes
trą, šokėjai ir daugybė ki
tokių palydovų.

Operetėj “Lietuvaitė” vai
dina šie žymūs mūsų akto- 
riai-dainininkai: Ona Pieža, 
Antanas Kaminskas, Sofija 
Jurgaitė, J. Gudas, Ona Bu- 
drikas, Ona Skutas, A. Lin-

Daktaras lanko 
senelius prieglaudoj

Dr. A. Brazis, jaunas, bet 
gabus gydytojas, dažnai ap
lanko* lietuvius senelius, pri
siglaudusius labdarių ūkyje. 
Jisai apžiūri jų sveikatą, pa
rašo receptu®, parūpina vais 
tų. Labdarių ūkio vedėjas 
A. Bacevičius džiaugiasi dr. 
Brazio patarnavimu ir gera- 
širdingumu. Tuo labiau se
neliai džiaugiasi. Dėkinga y- 
ra jam ir Lietuvių R. K. 
Labdarių Sąjungos centras, 
kurio susirinkime apie dr. 
Brazio vizitas senelių prieg
laudoj sužinota. Garbė jam 
už tai! lbd.

MARTA EGGERT SAVO VYRO JAN KIEPURA 
KONCERTO PROGRAMOJ

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ml® WR8T ROOSEVELT ROAD

1942 m. rudenį sukako 35 
metai nuo pirmosios lega
lios lietuviškos mokyklos J- 
ateigimo Lietuvoje. Pirmoji 
lietuviška mokykla buvo į- 
steigta Vilniuje 1907 m.

■

Negali grįžti pas 
tėvus

Draugijos Užsienių Lietu-1 
viams Remti iniciatyva ir 
pastangomis, iš įvairių kraš
tų: Latvijos, Estijos, Pran
cūzijos, Anglijos ir kt. va
sarai į Lietuvą paatostogau
ti buvo atvežama tų kraštų 
lietuvių vaikų, 1939 metais, 
kilus karui, Lietuvoje taip 
pat vasarojo keletas užsie
nio lietuviukų. Dalis jų tu
rėjo galimybę sugrįžti pas 
savo tėvus, o keletas Ville- 
rvpto (Prancūzijoj) lietuvių
vaikų iki šios žiemos gyve-’ Vilkaviškis, 
no Lietuvoje. .g Vilkaviškio

Marta Eggert, žymi kino artistė, dalyvaus savo vyro 
Jan Kiepura koncerte sekmadienį, gegužės 16, Civic Ope
ra House. Be vedamųjų rolių kino veikaluose: “Uufinished 
Symphony (iš Šuberto gyvenimo), “Casts Diva” (Iš Belli- 
ni gyvenimo) ir “Charm of LaEoheme”, ji yra dalyvavus 
scenoj Jan Kiepura koncertuose įvairiuose Europos mies
tuose, taippat ir Amerikoj. Koncerto tikietų kainos: $1.10, 
$1.65, $2.20, ir $3.30. Tikietų galima gauti Harry Zelzer 
ofise Civic Opera House, Room 330, ir Marsball Field 
departamentinėj krautuvėj.

Bolševikai pražud Vokiečių komisariatas 
Šiauliuose primena, kad jo- 

Bolševikai kia įstaiga ar įmonė neturi
vyskupijos 

kurijos ir bažnyčių surinko 
Duotas leidimas įsteigti, visus archyvus ir metrikus 

Vilniuje lenkų pensininkų! ir išvežė kažkur į Vilnių.
draugijai. Jos tikslas padė
ti Vilniuje gyvenantiems len 
kų pensininkams, jų našlėms 
ir našlaičiams.

Vyskupija apie jų likimą ne
turi jokių žinių. Vilkavišky-

teisės priimti ar atleisti val
dininkų, tarnautojų ar dar
bininkų, negavusi komisari
ato leidimo. Tokia tvarka e- 
santi. pastatyta todėl, kad 
“su kiekviena diena vis la-

A

je užsilikę dokumentai bei j biau jaučiama darbo jėgos 
archyvai karo metu sudegė, stoką”.

Ona Pieža

konis, K. Vešoto. Muzikos 
direktorius komp. Antanas 
Pocius, režisierius — Ignas 
Sakalas.

Kitoj programos daly da
lyvauja šie dainininkai — 
Marijona Janušauskienė, A. 
Brazys ir Valančiūtė.

Šiuo parengimu rūpinasi 
Labdarių Sąjungos centras. 
Jis parūpina šiam gražiam 
vakarui užkandžius ir gėri
mus.

Sofija Jurgaitė

Publika, atvykusi gegužės 
9 d., 6:45 vai. vakare, tikrai 
bus visu kuo pavaišinta — 
ir muzika, ir dainomis, ir 
vaidinimu, ir šokliais, ir už
kandžiais bei gėrimais.

Dar vienas, ar tik ne pats 
svarbiausias dalykas, yra 
paminėtinas — šio parengi
mo pelnas yna skiriamas bai 
giamai statyti lietuvių sene
lių prieglaudai įrengti.

Į- ___ . a _•

KODĖL Aš NESIELGIU PAGAL 
SAVO AMŽIŲ

Veikti pagal aavo amžių! Vai, a S veikčiau 
kaipo senas išgverus valytuvas. Vieton to, aS 
esu jauna ir veikli, ir galiu valyti kaurus kaip 
ir geriausia iš jų.

Tai dėlto, kad mano šeimininkė duoda man 
ekstrą specialę priežiūrą. t Ir tai yra labai 
svarbu dabar, nes materiolai kurie yra dažnai 
vartojami gaminime dulkių valytuvų dabar yra 
reikalingi gaminime orlaivių ir tankų.

Atminkit Iškratyti dulkių 
maišą valytuvo po kiek
vieno vartojimo. Matysite, 
kaip geriau jūsų valytu
vas veiks.

Peržiūrėki! šepetuką, kad
būtų tinkamai nustatytas 
— apie aštuntą dal| colio 
iemuiu dulktų (trauktuvo. 
Reikia nustatyti tankiai.

Genu iškratyk malšj, kad 
išėmus visas dulkes iš 
maišo audeklo. Ir kas mė
nesi Ištuok lt maišą... bet 
neplaukite jo.

Ne, ne Seimininkei Nie
kados nevarykite valytuvą 
virš špilkų, vinių, metali
nių pinigų ar kietų daik
tų. Surinkit tai rankomis.

Naujas šepetukas švariai 
valo. Jeigu šeriai labai 
nusidėvėję, {dėkite naują 
Laikykite šepetuką švarų 
nuo plaukų ir pakulų.

ir

Pildykite Išdirbėjo nuro
dymus kasi ink ailejavtmo 
valytuvo. Ir patys neban- 
dykiC'talsytl motorą. Lai 
dealerls patarnauja.

PUBLIC SERVICE COMPANY 
, OP NORTHERN ILLINOIS

/ /
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CHICAGOJE
Iš IGF1 skyriaus 

''darbuotės * '
Brtdgeport. — šis veiklus 

skyrius laikė mėnesinį susi
rinkimą balandžio 27 d. Gy
vai susirūpinta Lietuvos pii- 
glotd padėtimi. Dvasioj va
das kun. f’runskiš savo tu
riningoj kalboj išdėstė be- 
galo didelę svarbą rūpintis 
ir dėti pastangų, kad pagel
bėti mūsų vargstantiems bro 
liamš-seSSms, kai ateis va
landa ir bus galima ištiesti 
pagalbos ranką. O vis gi rei
kės mums juos gelbėti. At
silankė ir kitas svečias — 

r Andrius Daugirdas.

Koįrfisija pranešė iš bu
vusio vakarė balandžio ii 
d., kad pramoga pasisekė 
neblogai. Daugiausia pasi
darbavo Ona Bendaūškienė. 
Ji ne tik kad daugiausiai ti- 
kietų, bet aukojo užkandžio, 
kurs jai kainavo $2.50. Taip 
pat prisidėjo prie užkandžio 
ir A. Juškienė, o Tamanaus- 
kienė pardavimu tikietų. Ir 
kitos narės, jausdamos svar
bą, prisidėjo prie pramogos 
pasisekimo.

Skyrius niekad nėra apvy- 
lęs svečių. Visuomet už ma
žą įžangą daug duoda.

Nutarta Suruošti pikniką 
birželio-^ ,4^, prie «71st -ir 
Western Avė. išrinkta komi
sija. Privažiuoti vieta vi
siems lengva. Taigi turėsim 
linksmą išvažiavimą, kuris 
bus pamargintas įvairumais.

Už a. a. J. ‘Bubnį skyrius 
užprašė šv. Mišias.

Iždin. R. Mazeliauskiene 
padėkojo nariams, kas tik 
kuo .prisidėjo prie skyriau^ 
veikimo. Prieš uždarant su
sirinkimą atsistojus pasi 
melsta už mirusio nario juo- 
zo Bubnio sielą.

Skyriaus narį

IR APYLINKĖSE
Motinu Diena 
Ckemje* ;

Amerikėš Liėtūvnį Kata
likių Dukterų kiūbaš bengia
si kuo tinkamiausiai išreikš
ti pagarbą ne tik' savo mo
tinėlėms, bet ir visoms ŠV. 
Antano parapijoje, mdtt- 
hotms, ypatingai toms, Kū- 
rių sūnūs tarnadja kirittot- 
menėj. Nors klubą sudaro 
jaimesrfio amžiaus niotėtys 
ir mergiboš, bet ir jis jau 
turi tris kareivių MotitiaS: 
Bočūniėnę, kuri išleido tris 
sūnus tarnauti, Matulionie
nę lt Zakariehę, kurios po 
vierią išleido.

Sekmadienį, gegužės 9 d., 
klūbas užprašė šv. Mišias 
motinų intencija ir »bendrai 
dalyvaus dvasinėje puotoje

Vakare rengia programą 
eu užkandžiu parapijos sa
lėje, 1 :3Ū vai. Programa bus 
labai graži. Susidės iš mu
zikos ir lošimo. Dalyvaus 
plačiai žinoma dain. Ėlea- 
nora Kandrataitė. Kita bus 
gabi šokėja Ėfrna Mae Mau- 
ney. Sodaliečių choras irgi 
dalyvaus ir žavės susirinku
sias mamytes. Įžanga 40e. 
Karėj esančių sūnų motinos 
bus ypatingai pagerbtos.

Visos šv. Antano parapi
jas motinos nuoširdžiai kvie 
čramos atsilankyti. Dukte
rys! atsiveskite savo mamy
tes. Visos būsite gražiai pri
imtos, pavaišintos ir, nėra 
abejonės, turėsite smagų 1,41 
ką. Programa rengiama to
kia, kad ir pačios imsite da
lysimą: dainuosite, džiaug
sitės, Užmiršite kasdieninius 
rūpesčius. A. V., korešp.

Žemaitiškas vakaras
Žemaičių klūbas ruošia že

maitišką vakarą — bilnco ir 
kortavhno — sekmadienį, ge 

gūžės 9 d., Hollywood Inn, 
2417 W. 43 St. Pradžia 4 vai. 
popiet. Bus taip pat ir or
kestras, taipgi ir šokiai.

Ši pramoga rengiama 
dviem tikslais: pagerbti mo
tinas Motinų Dienos proga 
ir paremti Raud. Kryžių, nes 
viėas vakaro pelnas skiria
mas Raud. Kryžiui.

Į šį parengimą kviečiame 
broliškas mums draugijas. 
Suvalkiečių, Žagariėčių, Jo
niškiečių ir kitas. Įžanga 35c.

Komitetas

Kas naujo Šakiečio 
klube

Per ilgą laiką nėširūatė 
spaudoje nieko naujo iš Si 
kiečių klubo. Rodos, kad nie
ko ir nebūtų veikiama. Bet 
taip nėra.

Susirinkimai laikomi ka9 
antrą mėnesio trečiadienį K. 
Stanaičių name, 1602 S. 50th 
Ct., Cicebo. Pastarame susi
rinkime klūbas paaukojo R. 
Kryžiui $25.00. Pinigai įduo
ti per Cicero vienetą.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks geg. 12 d. Bus 
svarstoma apie vasaros vei
kimą. Kadangi šįmet bus 
sunku surengti išvažiavimai 
(piknikai) ar vakarienės iš 
priežasties ririšinų, todėl tu
rėjime sugalvoti kitokias 
priemones parengimams da
ryti. Tąigi, nariai, ateidami 
į šį susirinkimą atsineškite 
gerų ir naujų sumanymų.

P. J

Vaikas gaus $42,500
Martin W. McNulty, 12 

metų amžiaus, 6833 S. Ada 
str., gaus atylglhimą $42,- 
500 iš Checker Taxicab Co. 
dėl sužeidimo. Byla buvo iš

4184 ARCHER AVĖ.

SKAITYK* i 'DRAUGĄ

Indiana Laidotuvių įstaiga
PNUklN FUNĖRAL HOME

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

Oolėsalė

LltyTOB
{STAIGA

z;-:’'

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

• i-vlt-i ?i« <

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGICIŲ 
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKfiJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telefonas:

Canal 8887 
tos. KA^iNAufcfcAS 

Sekretorių*

Šmbtrri
LIETUKU 

draugą.
* KAOTER. «U.
MUTUAL UQtlOB Ct). 

4707 So. flMsted 8t.
Telefonas: BOULHVARD 0014Mm

ne a-u

spręsta pereitą antradienį. 

Minimas jaunuolis 1942
tn., birželio 23 dieną buvo 
sutrenktas taxicab, jo sme
genys buvo sužaloti, sulau
žytas dešinės rankos riešas 
ir abi kojos.

BEGEMAN'S
3142 W. 63RD ST.

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
vedusių Oudclnlnkų. Jų negalima, atstaty 
v. Jnos galima pataisyti, kad dnotų fum 
isų Big Ben, Llttle Ben Ir kiti budeliilke

Nenumeskit senų, sugedusių Oudelnlnkų. Jų 
daugiau Jų nedirbama. Jnos * ‘ ~ ' 
metų patarnavimų. Jūsų Big 
nui pataisyti.

:ttma. atstatyti, nes 
daug 
gall-

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

—

NAUJI
LIETUVIŠKI

REKORDAI
po 75c vienas

Gaunami vien tik BUDRIKO 
didžiulėje krautuvėje — 

3241 S. HalsteŪ St., Chicago.

500 Cikagieėlų Polka
Stasytės Polka............ Badk

Orchestra
501 Močiutė Mane Bar S 

MylSjsiU Mergelę.... Vikt 
Bekeris ir Radio Orchestra

502 Plaukia Mano Laivelis 
Jaunoji Mergelė .... Viki 
Bekeris ir Radio Orchestra

503 Gegutės Polka
Vestuvių Polka............... Radic

Orchestra
504 Noriu Miego 

Man Pasakė Karveliukas— 
Radio Orchestras ir Vik

Bekeris
505 Kadio Polka 

Armonikos Polka. .. .Radtc
Orchestra

16145 Pragėriau Žirgelį
Eisim Laukan.................. .Ant
Vanagaitis ir J. Olšauskas

Ir Orchestra
16239 Tykiai, Tykiai
’ - Džiedukas.... Vyrų Oktetas

, Hb64i Rudens, palaka t>. ,
Veltui Prašysi. . . . .'. 1". .A.

Sabanlauskaa
14077 OI, Mergyte Tu Jaunoji

• Vai Nekukuok.......Stepas
Gražinis

26085 Ku-Ku Valcas
Tėvynės Polka. . .Tarptaut.

Orchestra
26091 Linksmas Jaupimėls

Agotėlės. . .šoklų ^rchestra

rite RUBRIKA gaunami vtet 
rekordai — Amerikoniški, Kla
siški — Victor, Colunioia, Decca.

Jos. F. Bndrik, Ine.
3241 S. Hdlsiėd St

Krautuvė — Rakandų, Radio 
ir Jewelry.

Tel. CALUŠlfeT 7237
__ _

Budriko Leidžiami Radio Progrti- 
iriti — 14-tieji Metai.

W-C-F-L,. 1000 k., Sekm. vak.,
9-tų vfclariaą.
W-H-F-C, 1450 k., Ketvir. vak.,
7-tų valandų.

PASKUfiNiŠ

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANUB B

MOft-tf sotim bBrnitage avenue

Tel. YARDS 1741-1V42
4382-84 EOtTH CALtFGRNlA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727 ___
RADIO PROGRAMAS —8:00 vai. PtnnadlrKetrirtad. vak. 

Ii stoties WGES (1390), su Povilu SaJtimieru.

NEŽIŪRINT KUR BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE - 
AR VAŽIUOJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

> APYLINKES LIETUVI JA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI:

FARGUTIT
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ

Vienintelis ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje
— VIENUOLIKTI METAI! — 

SEKMADIENIAIS 1 VAt. P. P. 
KITOMIS DIENOMIS 9:30 v. vak. 
PENKTADIENIAIS 7 V. VAK. 

Phone: GROvehiU 2242

INSULUOKltfi Savo Natnuš...........
NuO ŠALČIO Žiemoje ir KARŠČIO Vasaros Metu!

SMAGUMAS Inšuluoto Namo teiks
JUMS IR JCSŲ VISAI ŠEIMYNAI SĄLYGAS APTURĖTI 

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

WHFC-I45O kil.

Pachankis Troost Paminklai
PElEfc TĖOOSt MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUSŽOLEJAI 
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

81 Firma VlrS 30 Metų 

Tos Pačios Šeimos
lt SUKOM i

i*

PERSONALSZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COŠT.
PARTICULAR People PREFER Pachankis Prodnctions. 

Workmanship And Materials Unexelled—at Lovvest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WlTH THE SAVINGS

KREIPKITSIS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MČNUMENT MAN — 

Member of the Llthuanian Čhamber of Commerce

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
*

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Wėatem Avė,, Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

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

MALTAVOJANT savo namus — varpokite UNITEX. ši maliava 
tat visiškai NAUJAS išradimas. Pasirinkimas balto jr 7 kjtų gra
žių spalvų.. UNITEX vartojamas ant calcimine, wailpaper, pleis- 
tbrio ir wallboard. Vienas aptraūkimas užtenka! Nereikia calci
mine nuplauti, nereikia pirmiau naudoti sealer ant pleisterio — ar 
primer maliavos ant wallboards. Vienas kotas viską, ąpdengią. 
UNITEX yra gvarantuojamas.
l)ėl Insulacijos, Pltunbing ir llcating, Taisymo ar Reikmenų, Matyk:

South Center Plumbing and Heating 
Supply Company, Ine.

5. STATE ST. 6 W. GARFII5456 58 S. GARFIELD BLVD.
N. W. C’orner 5511i and State Strcets 

VISI TELEFONAI .................................... AfLANtIC 4290

TĖVAMS MARIJONAMS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
K1T AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRė 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VEnetian
MONUMENT CO.

DIDYSIS Ofisu Ir Dirbtuvė: 52? N. UESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

•PHONE: SEELEY 6103

~ii ■ . ■ ■

a*

NARIAI
Chiėagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

■i-.
MAŽEIKA
SS19 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1138-tt

LACHAWICZ IR SŪNUS
8S14 WE8T 2Srd 
SKYRIUS: 42 E. lOSth ST. 
10756 S. MICHIOAN AVĖ.

Phone CANAL 2515 

Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Z Phone PULLMAN 9681

- ■i. ....
ANTANAS M. PHILLIPS

SSO7 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I, LIULEVICIUS
4848 SO. CAIJFORNlA AVfc. Phone LAFAYETTE 85J3

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ICCINOI9
* I V. •

Ketvirtadienis, geg- 7, 1943

£ Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
fif laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

PRISIPAŽINO PRIE KALTES

Chicagietis lietuvis Dėdės Šamo armijoj
Jo motina, Ona Satkienė, 

gyvena Chicagoje?* Brighton 
Parke, 4436 Fairfield avė.

„• H*
::»įW

PVT. POVILAS F. SATKUS
Pvt. Povilas F. Satkus gi

mė 1910 metais, birželio 11 
dieną, Chicagoje, III. Baigė 
Dievo Apveizdos lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą. 
Jis dirbo Pullman C o. ofise, 
kol išvyko į Dėdės Šamo ar
miją.

Pvt. Povilas F. į Dėdės 
Šamo armiją išvyko 1942 
metais, kovo 15 dieną. Da
bartinis jo adresas: Dėt. 688 
Sig. A. W. Rept. Co. F. R. 
A. P. O. 817 c-o Postmaster,

Orleans, La.

Sužeistųjų kareivių 
sąrašas

Karo departamentas, ge
gužės 5 dieną, paskelbė A- 
merikos sužeistų kareivių 
sąrašą, kuriame pažymėta 
472 sužeisti kareiviai, iš jų 
7 iš Chicago area. Minimi 
kareiviai buvo sužeisti Azi
jos, Europos, g. Afrikos ir 
Pacifiko frontuose.

Acme paOlU"Draugas"

James Franklin, 21 meUj amžiaus (dešinėje), buvo areš
tuotas už nužudymą Mary Jane Tankersley, 3 metų am
žiaus (kairėje). Mergaitės lavonas buvo rastas St. Louis, 
Mo. Franklin prisipažino, jog jis nužudė kūdikį, a

Žuvusio ranka išgelbėjo aštuonis
amerikiečius lakūnus, «•
LĖKTUVO ŠAUTUVININKAS ŽUVO, BET JIS ATRIŠO 
GELBĖJIMOSI VALTELĘ (RAFT). LĖKTUVAS SUDU
ŽO | TRIS DALIS. LAKŪNAI KARSTAI MELDĖS

Jungtinių Amerikos Vals
tybių lakūnai turi įvairiau
sių nuotykių karę frontuose, 
čia norime atskleisti vieną 
vaizdą iš pietų Pacifiko 
fronto. Nors vaizdas šiur
pus, bet jis parodo lakūnų 
drąsą ūr energiją. Istorija 
gal šiek tiek pavėluotai gau
ta, bet ji niekados nesensta. 
Ši istorija gauta gegužės 4 
dieną, bet ji jau buvo kai 
kam žinoma balandžio 19 
dieną. ,

Baisus sprogimas
Ekton, MtL — Triumph 

Explosives, Ine., fabrike, pa
reitą antradienį po pietų, 
įvyko baisus sprogimas. 
Apie 15 darbininkų žuvo ir 
54 buvo sužeisti. Ugnis ki
lusi iš exp)ozijos sunaikino 
penkis namus.

Patinka Kanados 
mergaitės.

Viena chicagietė moteris, 
22 metų amžiaus, pereitą 
antradienį, gavo divorsą. 
Jos vyras yra Kanados ar
mijoje ir dalyvavo Dieppe 
užpuolime.

Jauna moteris teisme pa
reiškė, jog jos vyras pasa
kęs, kad jam labiau patinka 
Kanados mergaitės, negu 
Amerikos moterys.

Jaunos žmonos vyras gy
dės Kanados ligoninėje nuo 
žaizdų, kurias buvo gavęs 
per Dieppe užpuolimą.

Žmona kaltino vyrą, kad 
jis ją apleidęs.

3,000 kunigu nacių 
koncentracijos 
stovykloje

Zurich, Šveicarija. — The 
Register praneša, jog apie 
3,000 kunigų yra nacių kon
centracijos stovykloje Da-
chau. Iš jų nacių koncentra- ..__ XT. .. . rųampoleje. Nors jis yra
cijos stovykloje yra 2,000 DaraIizuotas u., su 
lenkų, 400 vokiečių, 600 če-' 5araUzu0ta8’ “* su lazdos 

kų, olandų, belgų ir kitų
tautų kunigų.

Buvęs Lietuvos prez. 
išvežtas į Rusiją, 
duktė liko namie

Kunigas Kazimieras Ma
tulaitis, Sr., buvęs Londono 
lietuvių parapijos klebonas, 
dabar gyvena Lietuvoje, Ma-

/

Sėkmingas vajus
Chicago area, pereitą ant

radienį, Raudonojo Kry
žiaus karo fondui buvo su
rinkta $7,399,816. Kvota nu
matyta $8,750,000.

SVARBUS
PRANEŠIMAS

I »'

pagalba gali vaikščioti.

Iš patikimų šaltinių gau
ta žinių, kad kunigas Kazi
mieras Matulaitis 1941 me
tais, kovo 18 dieną, atšventė 
50 metų kunigavimo jubilie- 

I jų. Po jubiliejaus atšventi- 
! mo, kun. Matulaičiui bolše
vikai įsakė pasiruošti vykti 
į Rusijos gilumą: Bet vėliau 
bolševikai pasakė, jog jis 
dėl senyvo amžiaus pasiliks 
namie. ■>' • rr-u

Kunigo Kaizmiero Matu
laičio brolį su visa šeima, 
iš Tarpučių kaimo, bolševi
kai išvežė į Rusiją. Toks pat 
likimas ištiko buvusį prezi
dentą Aleksandrą Stulgins- 
ką ir jo žmoną (Matulaity
tę). Miss Stulginskaitė liko 
Lietuvoje.

IEŠKO VIETOS 
NUSILEIDIMUI

Cap. L. F. Krebs, iš Fon
du, Ia., didelio lėktuvo B-24 
(Liberator) pilotas gyvai 
žvelgia pro lėktuvo langus 
ir ieško vietos nusileidimui.

Henderson aerodromas, 
Guadalčanal saloje, buvo už
darytas dėl lietaus, miglų ir 
tamsumos. Co-pilot Jack 
Nowel, iš Columbia, Mo., 
pranešė, jog gazolino beveik 
neliko.

Krebs turėjo vieną progą 
- nusileisti žemyn ir tikėtis 

išsigelbėjimo virš vandens. 
Jis įsakė nuleisti radijo an
teną, 200 pėdų, dėl nusilei
dimo, patirti vandens aukštį 
ar besitęsiančius kalnus iš 
pietų Solotnons. 
ėmė leistis žemyn per mig 
las ir lietų.

KIEKVIENAS SUKALBA 
MALDĄ

Visuomenės sveikatingumo ap
saugos gerovės snmet.ma.s 
šiuo skelbiama įspėjimai vi
sai tautai.

•
Kooperuojant sn United Sta

tes Food and Drug Adminis
traciją, Centaur Kompanija iš 
Rahway, New Jersey, gaminto
jai FLETCHER’S CASTORIA, 
įspėja visus laikytojos Fletch
er’s Castoria,—wholesale vais
tininkus, retall vaistininkus, 
kaimų krautuvininkus ir var
totojus, kad sustotų pardavi
nėti ir vartoti tos viršminėtns 
vaistus, nes buvo atrasti, kad 
visoj sudėty Fletcher’s Casto
ria, ktos buvo išsiųsta po Ko
vo 1 d., 1943 m., radosi sveti
mų sudėtinių elementų, kurie 
priveda prie koktumo ir vėmi
mo.

Kadangi nei vartotojai nei 
pardavėjai negali pažinti skir
tumą tarp pakučių pagamintų 
pirm Kovo 1 d. Ir tų kurie bu
vo pagaminti po to, yra reika

linga atitraukti ir surinkti vi
sus neparduotus Fletcher’s 
Castoria vaistus.

♦ * t" •

Visų prašome paieškoti sa
vo medicinos dėžėse ir sugrą
žinkite pardavėjui visus Fjet- 
chcr’s Castoria vaistus, pirk
tus laike 60 dienų tarpo, ir 
bus sugrąžinti jums pinigai. 
Malonėkite pranešti ir visiems 
savo draugams, kad jie taip 
pat darytų.

Jei esate pardavėjas, malo
nėkite tuojaus sulaikyti par
davimą visų Fletcher’s Casto
ria ką turite ant rankų ir su
grąžinkite visą turinį gamin
tojai, kad atgavus pinigas.

Būtinai reikalinga pildyt są
žiningai šiuos nurodymus, kad 
apsaugoti pirkėjų sveikatą.V’’

Šis pareiškimas buvo pra
neštas per radio užvakar. Lie
čia tiktai Fletcher’s Castoria 
parduota Suvienytose Valsti
jose.

Vyresnioji teiraujasi 
apie seseles

Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P-lės Kongregacijos (Varg
dienių) seselės gyvena Lie
tuvoje. Šios kongregacijos 
sesuo Elžbieta Breivytė bu
vo išvežta į Rusiją. Kitos 
dvi seselės, Rogalskytė ir 
Sereikytė, atvyko į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Panelės Kongregacijos vy
resnioji Uršulė Navickaitė, 
gyvena Lietuvoje, Marijam
polės mieste, teiraujasi apie 
seseles — Sereikytę ir Ro- 
galskytę.

THE MANUFACTURER OF FLETCHER’S CASTORIA

Ateitininkai sužavėjo 
Clevelandę

Chicago* Ateitininkų 
Draugovės tautinių šokių 
grupė labai gražiai užsire
komendavo Clevelande su 
tautiniais šokiais. Tautinių 
šokių grupė vakarą suruošė 
Clevelande pereitą sekma
dienį.

Ateitininkai apžiūrėjo Cle- 
Lvelando įdomybes. ~

Kiekvienas, iš devynių 
įgulos vyrų, tyliai ir karštai 
meldžiasi, h* laukia mirties 
ar progos kovoti dėl eavo 
gyvybės virš vandens, jei 
bus laimė. Vyrai apsivilko 
“life preservers” ir nusku
bėjo į radijo kambarį, vi
duryje lėktuvo, pasirengė 
nuleisti “life rafts” ir tikė
jos išlysti per viršų, kai lėk
tuvas pasieks vandenį.

Bombanešys krito 1,000 
pėdų į minutę. Du inžinai 
nebeveikė. Gazolino nebuvo. 
Lietus ir debesys viską ap
dengė, buvo nepaprastai 
tamsi naktis.

Staiga žemai buvo paste
bėta aklinantis žaibas. An
tena ką tai palietė ir bom
banešys buvo 200 pėdų auk
štumoje. Tai buvo žemė ar 
vanduo? v

LĖKTUVAS PALENGVA 
LEIDŽIAMAS ŽEMYN

Krebs palengva leido lėk
tuvą žemyn ir pats sau sa
kė, jog kiekvienas žingsnys 
nieko gero nežada. Sergt. A 
S. Hatfield, ik Salt .Lake 
City, skubėjo atleisti didelį 
gelbėjimosi laivelį (life 
raft). šautuvininkas (gun- 
ner) skubėjo atrišti mažąjį 
gelbėjimosi laivelį (raft).

Įvyko didelis sutrenkimas. 
Bombanešys perskilo į’ tris 
dalis. Užpakalinė lėktuvo 
dalis paskendo į vandenį. 
Su užpakaline lėktuvo dali
mi paskendo šautuvininkas 
irraft. Jis paskutinį kartą

buvo matytas, kai siekė at
rišti gelbėjimosi valtelę 
(raft).

Hatfield buvo taip su
trenktas, jog neteko sąmo
nės. Lėktuvo priešakinė da
lis (nosis) ėmė vartaliotis 
žemyn. Krebs ir Nowel bu
vo sučiupti viduje kabinos, 
vanduo ėmė veržtis į vidų. 
Jie per langus iššoko į van
denį ir ėmė plaukti. Bomba- 
nešys paskendo. Buvo nepa
prastai tamsu ir dar valan
da buvo iki aušros. Krebs 
pašaukė plaukiančius vyrus. 
Visi buvo'virš vandens, bet 
nebuvo lėktuvo užpakalinės 
dalies šautuvininko (gun- 
ner). šis lakūnas nepasiro
dė.

Nebuvo matyti nė vieno 
“life rafts” (gelbėjimosi lai
velio. Reikėjo skęsti arba 
plaukti, bet niekas nežino 
kur ir kaip toli.

Krebs surinko į krūvą vy
rus: Lt. James Reed, iš 
Nashville, Tenn.; t Lt. J. D. 
Newman, Lake Charles, La.; 
Sergt. Gustafson; Sergt. M. 
E. Hatifeld; Sergt. Sheehan, 
Sergt. Hatifeld ir Lt. No- 
well.

Vienas lakūnas pareiškė, 
jog lėktuvo šautuvininkas

Lčktu»« buv0 Pasiek«s aUeto-
ti, kai įvyko lėktuvo susi- 
daužymas. Vyrai plūduria
vo valandą virš vandens ir 
nenustojo vilties, kad aušra 
ką nors naujo atneš.

Pagaliau pakilo šviesa. 
Jau galima buvo matyti. 
Bet nė vienas lakūnas ne
matė gelbėjimosi valties 
(raft). Praktiškai visi vy
rai nustojo vilties.

Staiga sujudėjo vanduo 
ir iš gilumos vandens iškilo 
mažas laivelis (raft). Pir
masis pamatė Krebs ir jis 
sušuko. Paskui visi sušuko. 
Tai buvo laivelis šautuvi
ninko, kuris bandė atrišti 
laivelį (raft), kai jis žuvo.

X “Lietuvaitę”, pilną gra 
žiu dainų, šokių, jumoro o- 
peretę, visi dar turės pro
gos pamatyti sekmadienį, ge 
gūžės 9 d., Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, 6:45 vai. va
kare. Be to, atsilankę pa
rems Labd. Sąjungą, kuri 
deda pastangų baigti prieg
laudos vidaus įrengimą.

X Šv. Jurgio parapijos 
piknike, kuris •* bus sekma
dienį, gegužės 16 d. Vytauto 
parke,- kaip pranešama, be 
jokių pointų bus galima so
čiai pavalgyti. Kokiu būdu 
rengėjai tai padarys, tik at
silankę piknikan pamatys.

X Petras Cibulskis, sūnus 
P. Cibulskio, seno West Side 
gyventojo ir namų aekora- 
vimo-pentavimo > kontraktč- 
riaus, šiomis dienomis vie
šėjo namie. Jis yra prisikir
tas prie Ordinance Corps of 
the Army Air Corps. Prieš 
išvykdamas į karą P; Cibuls
kui buyo parapijos choro pa
vyzdingas narys.

X šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčioje pirmoji šv. Ko
munija bus sekmadienį, ge
gužės 9 d. Didelis būrys vai
kučių gražiai seserų moky
tojų priruoštų, laukia tos 
džiaugsmo dienos.

X Pftįn. Ę Kandratoitė, 
gražiabalsė cicerietė, Munde 
lein kolegijos studentė ir* 
Glee Club narė, gegužės 9 
d. šv. Antano parapijos Ci
cero salėj dalyvaus Am. Lie
tuvių Katalikių Dukterų klū 
bo bankiete motinoms pa
gerbti Motinų Dienos proga. 
Dalyvaus taip pat ir soda- 
liečių choras.

20 MAILIŲ IKI ŽEMĖS
' ' . v • ' • ' - **

Vyrai sulipo į. laivelį 
(raft) ir pamatė, jog žemė 
yra už 20 mailių. Jie plau
kė dvi dienas iš dvi naktis, 
ir pasiekė saugią salą, kur 
jie vėliau buvo išgelbėti.

Kada aštuoni vyrai grįžo 
vėl prie pareigų, kiekvienas 
iš jų gali pasakyti, kad 
“raft” pasirodymas virš 
vandens, tai nebuvo koks 
aklas atsitikimas, bet buvo 
mirusio šautuvininko rankos, 
darbas. Lėktuvo šautuviųin- 
kas žuvo, bet jis spėjo at
rišti laivelį (raft) ir tuo 
laiveliu išsigelbėjo jo drąu-

Lėktuvo šautuvininko pa
vardės mes dar negalime 
paskelbti, kol nepraneš ka
ro departamentas. —K. B.

Kas šeštas
Sheboygan, Wis. — Sho- 

boygan kaustėje laike ant
rojo karo bonų vajaus kas 
šeštas asmuo pirko karo bo> 
nus. ! U&‘ 'M

.U
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X Dr. S. Biežis, vienas žy
miausių Chicago lietuvių gy
dytojų, savo puošnioje rezi
dencijoj 3241 West 66 Plaęe, 
praeitą šeštadienį turėjo,bū
rį svečių, kurių tarpe buvo 
it dr. Jakubs, tarnaująs ka
riuomenėj su žmona. Svečiai T 
buvo šauniai vaišinami dak
taro ir simpatingos jo žmo
nos. Biežių vienturis sūnus 
kariuomenėj yra kadetas ką- 
no lakūnu korpuse, .. r

X Phlll KlikAnas, sūnus 
žinomų vestsaidiečių J. ir J. 
Klikūnų, praneša, kad šio
mis dienomis tolimesnėms 
studijoms jau perkeltas s
Yale universitetą. Iki šid 
jis buvo Miami, Fla. Prieš 
įstodamas į kariuomenę Chi- 
eagoj studijavo mediciną.‘ ■ "i r

X j. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Garyje, kiek
vieną laisvą nuo darbo va
landėlę sunaudoja platinimui 
dien. “Draugo”. Dažnai tuo 
reikalu aplanko ir apylinkės 
miestelių lietuvius. Jo sūnus, 
Karimieras, turi įsigijęs mo
dernines pašinas judamiėms 
paveikslams rodyti ir mie
lai patarnauja draugijoms 
ir klūbams, kurie tiktai pa-

Žmogus, kurs mažai save 
pažįsta darbe, visuomet bus
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