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Britai atakuoja Vokietijos centrus
DIRBTUVĖ LIEPSNOSE

ANTINACIAI?
šiuo metu. komunistų ma 

nymu, kiekvienas, kuris nė
ra komunistas būtinai yra 
pronaeis ir profašistas, bū
tinai nusistatęs prieš šio 
krašto laimėjimą. Tai aki 
plėšiškumas, pasiekęs aukš
čiausio laipsnio.

Jei tektų paklausti mili
jonų Amerikos kareivių, ku
rie pasirengę už šį kraštą 
savo gyvybę paaukoti, jei 
paklaustumėm milijonų vy 
rų, kurie netrukus bus pa
šaukti kariuomenėn, mes ne
abejojame, jog jie. nė vienas 
nepasisakytų kovojąs už 
komunizmo laimėjimą. Ne 
jaugi Pruseika, Andrulis ir 
Co. išdrįstų ir juos pravar 
džiuoti pronaciais ir šio 
krašto priešais.

•

JŲ TIKSLAI.

Komunistai, sakytum nau
jieji dvidešimtojo amžiaus 
Mesijai, akiplėšiškai savi- 
nasi teisę vadintis kovoto
jais už demokratiją ir anti- 
naciais. Visi kiti pronaciai.

Mes žinome neuždrausią 
jiems būti akiplėšomis, bet 
mes taip pat gerai žinome 
kokiems interesams jie -tar
nauja: jų pačių žodžiais ta
riant. nuvertimui kapitalis
tinės santvarkos, atseit, esą 
mos dabartinės santvarkos 
Amerikoje.

•

NIEKADOS NEBUVO 
DEMOKRATAIS.

Komunistai, kurie visados 
demokratijos skraiste dang
stosi, niekados nebuvo demo 
kratais tikrąja to žodžio 
prasme. Jie ir negalėjo būti, 
nes to neleidžia jų doktri 
nos.

Juk kiek anksčiau jie pa
tys yra pasisakę, kad komu
nistinė santvarka Rusijoje 
yra “darbo žmonių diktatū- 
ra." To mes niekados negin 
čijom ir neginčijam. Tiesa, 
kartais ginčytina, kad tai 
būtų “darbo žmonių" dikta
tūra. ,

•

NEBUVO PRONACIŲ.
Lietuvių tarpe taip pat 

niekados nebuvo pronacių, 
kaip negalėjo būti ir japo
nams simpatingų. Pirmiau 
šia praktiniais sumetimais 
lietuviai negali būti prona 
ciai, nes Lietuvai tiek na
cizmas tiek komunizmas yra 
pavojingas. Nežiūrint, kuris 
milžinas nykštuką smaugti! 
—vienodai mirtis nemaloni.

Amerikos lietuviai juo 
labiau negalėjo būti prona
ciai. nes jie beveik visi yra 
pabėgę nuo despotizmo ir 
vargu ar galima tikėti, kad 
jie savu noru norėtu vėl ji 
atsikviesti, jei tai ir būtų jų 
galioj.

ANGLIJOS RAUDONIEJI 
UŽ DIDESNĘ SOVIETIJA

LONDONAS, bal. G. _ 
Alex Sutherland, National 
Amalgamated Union of 
Shop VVorkers prezidentas, 
metiniam šios unijos suva
žiavime pareiškė, kad “ne
bus galutinio karo laimėji 
mo, jei po šio karo Sovietų 
Unija nepadidės naujomis 
komunistiškomis respublika 
mis."

Jis ir kiti jo sandraugai 
reikalauja, kad Anglijos 
vyriausybė sueitų į glaudes
nius santykius su Maskva. I

U. S. trys karo 
laivai nuskandinta

VVASHINGTON. bal. 6 — 
Laivyno departamentas iš
kėlė aikštėn, kad Pacifiko 
vakaruose japonų bombone 
šiai nuskandino J. A. Vals
tybių tris karo laivus dau- I 
giau. Su jais žuvo daugiau 
kaip 700 karininkų ir jūri
ninkų. 1

Vasario mėnesio gale Ja- 1 
vos apylinkėse nuskand:ntas 
lėktuvnešis Langlev, 11.050 
tonų. Su juo žuvo apie 14 1 
vyrų. šimtai kitų vyrų išva
duota ir paimta į tankerį 
Pecos. Už kelių dienų japo
nai ir šį nuskandino su vi
sais išvaduotais.

Kovo pradžią pagaliau ja , 
ponų bombonešiai Darsvino 
prieplaukoje (Australijoje) . 
nuskandino naikintuvą Pea
ry. 1,100 tonų.

Pecos buvo karinis tanke 
ris. 5.400 tonų.

Peary laivo kapitonas žu
vo. kitų dviejų laivų koman- 
dierai išvaduoti.

Britai suraižė 
japonų atakų

KOLOMBO, Ceilonas. bal. 
G.—Japonai lakūnai pirmą 
kartą susimetė atakuoti šią 
britų valdomą salą. Tačiau 
britai budėjo ir atakas su- 
koneveikė.

Apie 75 japonų lėktuvai 
puolė salą. Iš jų 27 numuš 
ta ir keliolika kitų, kaip 
spėjama, sugadinta.

Japonams pasisekė tik ke
letą bombų išmesti.

KOMUNISTAI UZ 
KOMUNIZMU.

Tačiau komunistams (ta
riamiems lietuviams) būti 
komunistais ir ruošti dirvą 
komunizmui yra praktinis 
išrokavimas, nes komuniz
mas turi tendencijų tapti 
tarptautiniu Žinoma, ir jie 
tikisi atlyginimo.

Jei šiandie Amerika kovo
ja bendram fronte su Rusi
ja. mes niekados nepamirš
tame, kad Amerika nekovo 
ja už komunizmą namie ar

.... y bombonešių atakavo Cologne 
ir okupuotos Prancūzijos pramones

Apie 1,000 tonų bombų išmesta;
iš 300 tik penki bombonešiai negrįžo

LONDONAS, bal. 6. — myšis netikėtomis atako- 
Daugiau kaip 300 britų bom- mis. Visuose atakų ruožuo- 
bonešių, tarp kurių nema- Į se išmesta apie 1,000 tonų 
žas skaičius milžiniškų ke- Į bombų ir vietomis sukelti 
tūrių motorų, praeitą naktį; dideli gaisrai, 
puolė nacių pramonės cen- j Britai praneša, kad iš tos 
trus okupuotoj Prancūzijoj ( daugybės bombonešių tik 
ir pačioj Vokietijoj. Apie penki negrįžo į savo bazes. 
150 bombonešių atakavo ( Matyt, jie numušti ir dingę. 
Cologne (Koelne) ir apylin-, (Berlynas pripažįsta bri
kos. Britų karo vadovybė tų lakūnų atliktas atakas, 
tvirtina, kad visur padaryti Bet, kaip paprastai, pareiš- 
dideli nuostoliai ir tarp na- j kiama, visur maži nuosto- 
cių sukeltas nepaprastas są- liai sukelti).

Japonu lakūnai pirmąjį kartą
Akron. Ohio Century Heating ar.d Vcntilaling kompanijos dirbtuvės sienos griūva. 

Dirbtuvėje gaisras padarė $300.000 nuostolių

Sovietai viena diena numušėC -

10? naciu įvairiu rūšių lėktuvu
a reiviuMASKVA, bal. 6.—Sovie- čių karininkų 

tu lakūnai vieną dieną—ba nukauta, 
landžio 4 d., numušė ir su- Armijos Įniki . tis Kras- 
naikino 102 vokiečių lėktų- naja Zvezda i Raudonoji 
vus karo frontuose, anot žvaigždė) prane- i. kad r.au- 
vyriausybės pranešimo. Tas donoji armija Maskvos va- 
reiškia, kad jau pradedam’ karuose be jokios pertr.au 
smarkesni karo veiksmai kos atakuoja vokiečių pozi- 
įvairiose fronto dalyse. rijas ir palaipsniui varosi

e, .... ... priekyn, atsiimdama v i sSpecialiu komunikatu so r •
. daugiau ben <i r u o m n i ų vietų vyriausybe praneša

kad tarp kovo 23 ir balau 
džio 4 d. centrinėj fronto 
daly — Maskvos vakaruose, 
daugiau kaip 40,000 vokie-

Amerikiečiai uždavė 
smūgį japonams

LONDONAS, bal. 6. — 
Milžiniški U. S. bombone
šiai, vadinamieji orinėmis 
tvirtovėmis, paskutin ė m i s 
dienomis uždavė didelį smū 
gį japonams Burmos fronte.

LONDONAS bal 
Bombonešiai įsisuko į Ben- Ankaros (Turkija) 

galio įlanką ir orinėmis dijq. praneša, kad 
bombomis sukėlė gaisrus vietai, taip vokiečiai karo 
japonų kruizerv ir vienam frontan sutraukia gausiu
transporte. Be to. kaip spė
jama, du kiti laivai sugadin
ti. Kruizeris ir transportas, 
matyt, nuskendo.

Yra žinių, kad U. S. oro 
pajėgos ruošiasi ofensyvon 
tikslu išvaduoti Burmą.

gas atsargas. Spėjama, kad 
vokiečiai šį pavasarį pir 
miausia susimes prieš pieti
nę Rusiją.

Iš sovietų šaltinių patiria
ma. kad Maskva į p'etinės 
Rusijos frontą siunčia apie

------------------------------------------  90 naujų divizijų.
svetur. Mes esame pašinui- Atlyginimo
gę teikti paramą Rusijai,
bet mes niekados nesutiksi VVASHINGTON. __ Vy-
me kovoti už tai, kad pas riausias teismas išsprendė 
mus namie bujotų ir plėstus ka(j sėdėjimo streikai lai 
komunistinės piktžolės. vuose, esančiuose U. S. uos

Jei, pavyzdžiui, tiesa, kad tuose, yra maistai prieš lai- 
Chicagos miesto oficialiuose Vų viršininkus
rateliuose vertėju pakvies
tas komunistas lietuvis, tu- U. S. KARO STOVYKLA, 
retų būti daroma žygių, kad Australija, bal. G.—Amcri- 
toji klaida būtų atitaisyta, kiečiai ir nuAralai lakūnai 
Chicagoje padorių lietuviu per paskutines dvi dier.'’" 
ir nuoširdžių amerikiečių Australijos apylinkėse 13 
netrūksta. japonų lėktuvų numušė.

(miestelių ir kaimui.
Sovietų armijai, pareiškia

vyriausybė, daug pa si tar
nauja bolševikų 
kuopos, kurios 
veikia vokiečių 
kuone visuose okupuotuose 
plotuose. Sakoma, partiza
nai yra apgulę vokiečius 
Brianske.

Abi pusės sutraukia 
kariuomenes

pai'! izanų 
sėkmingai 
užnugary

G. -
per

Iš
ra-

ain so-

KARO STOVIS
visuose frontuose puo|ę |n{Įij0S pakrantes

t.riti’ uit, įipmmn »uitų pranešimais, apie 
3oo britų bombonešių naktį 
atakavo vokiečių karo pra 
mo.uės centrus okupuotoj 
Prancūzijoj ir Pareiny (Vo
kietijoj l. Sikoma, daugiau 
kaip 1.000 tonų bombų iš
mesta į tuos vokiečių pra
moninius centrus. Be to. bri 
tų vadinamosios “koman
dos" netikėtai puolė nacių 
< kupiotą N.irviką. Norve
gijoje. |

Japonų lakūnai pirmą kar 
tą atakavo Indijos pakran-| 
les ties Bengalio įlanka.

Bataano pusiasalio (Fili-i 
pinuose) gynėjai atmušė ke
letą japonų atakų, sukeltų 
iš jūros, oro ir sausžemiu. 
Visur japonai ne tik sulaiky 
kyli. r et ir atblokšti.

Maskva praneša apie nau- i 
jas sovietų pažangas įvai
riose fronto dalyse.

Atlyginimo, pelno ir
nuomų klausimai<

VVASHINGTON. bal. 6 — 
Vyriausybė svarsto pelno, 
už darbą atlyginimo ir nuo
mų klausimus. Rasi. bus 
bandoma “užšaldyti" nuo
mas už butus, ypač mies
tuose, ir nustatyti pramoni
ninkams, įmonininkams ir 
prekybininkams aukse i a il

sius pelnus, taip pat aukš 1 
čiausią darbininkams už 
darbą atlyginimą.

B ER L Y N A S — Vok i cč i ų 
lakūnai atakavo sovietų 
miestą Ribinską ties Volga, 
kur yra lėktuvų fabrikai.

VV A S HINGTON.—Bat aa n 
pusiasalio gynėjai amerikie
čiai ir filipiniečiai atmušė 
keletą japonų atakų.

LONDONAS. — Lenku 
premjeras gen. Sikorski čia 
grįžo iš Amerikos.

NEVV DELHI, Indija, bal. 
6.—Japonai plečia karo vei
ksmus. šiandien japonų la
kūnai atliko “reidus” prieš 
du Indijos miestus šiaurių 
link nuo Madras. i

Patirta, kad japonų bom
bonešiai veikia nuo lėktuv
nešio, kurs nežinia kaip pa- 1 
teko į Bengalio įlanką. Bri
tų lakūnai pasiųsti surasti 

tą priešo lėktuvnešį ir jį ra
dus atakuoti.

Japonai dukart atakavo

J. A. Valstybių vyriausybė planuoja 
skirti savo oficialų atstovą Vatikanui

VVASHINGTON. bal. 6 — 
Prez. Rooseveltas pranešė 
jis svarsto klausimą Vati
kanui paskirti oficialų ir 
nuolatinį J. A. Valstybių at
stovą.

Kilus šiam karui pasiro
dė, kad Šventasis Sostas 
yra didžiai reikšminga di
plomatinė vieta. Iki popie
žiaus valstybės panaikinimo

Maskva leido rusams 
lankyli cerkves

MASKVA, bal. 6.—Sovie
tų vyriausybė naktį prieš 
Velykas čia suspendavo 
draudimą gyventojams išei 
ti į gatves, kad jie galėtų 
laisvai lankyti cerkves vidu
naktį ir dalyvauti Kristaus 
Prisikėlimo šventės pamal
dose. Visos bolševikų neuž
darytos cerkvės buvo kūpi 
nos rusų krikščionių.

SYDNEY, Australija. — 
Australų spauda praneša, 
kad amerikiečiai ir austra
lai lakūnai atakavo Rabaul 
prieplauką ir ten sudaužė 
keletą japonų laivų.

Nizampatam miestelį ties 
Kistna upės žiotimi. Kitas 
japonų atakuotas miestas 
yra Cocanada, kurs yra ne
toli ano pirmojo. Abu yra 
tarpe Madras ir Kalkutos. 
Bengalio įlankos pakrantė
se.

Anot žinių, Nizampatam 
kiek sugadinta prieplauka. 
Vienur ir kitur yra nuken
tėjusių žmonių.

Nizampatam turi apie 5,- 
000 gyventojų, o Cocanade 
—apie 40,000.

J. A. Valstybės turėjo savo 
diplomatinį atstovą prie 
Šventojo Sosto.

Paskutiniais laikais prez. 
Rooseveltas turėjo savo per
sonalų atstovą popiežiui Pi
jui XII. Juo buvo Myron C. 
Taylor. šiam grįžus į J. A. 
Valstybes, laikinai tą vietą 
užima Harold Tittman, bu
vęs U. S. ambasados Romoje 
tarybininkas, kurs yra nu- 
sikėlęs Vatikano miestan. 
Galimas daiktas jis ir bus 

| paskirtas oficialiu atstovu 

šventajam Sostui.

, Anglija turi diplomatinį 
atstovą Vatikane. Atstovus 
skiria Japonija ir Kinija.

Submarinai nardo 
U. S. pakrantėmis

VVASHINGTON. bal. 6 — 
Laivyno departamentas ba
landžio 4 d. paskelbė, kad 
ašies submarinai U. S. pa
krantėse, Atlante, keturis 
prekinius laivus daugiau nu

skandino. Nuskandinta: 1 
j amerikoniškas, 1 norvegų, 1
i latvių ir 1 kanadiečių.

pertr.au
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Tikros laimes kelias — Kristaus Kryžius

O šiandien kur gi tajsai 
laimingas žmogaus gyveni
mas, ta Laimė, kurios šešė-

ti akis, nes jau pakalnėn 
nuvažiuota.

Gama jau gyvenime mė
ginta klaidingomis pažiūro-

lius gaudo bėgdamas laiki- Į mis gyventi, kumščio jėga, 
niųjų gėrybių takais. Juk smurtu valdyti: juose žmo- 
tautoa susiskaldę, susipykę, nija niekada neras savo sie- 
riejasi, mušasi, nekenčia kimų išpildymo, bet atvirkš- 
viena kitos. Visur žmonės čiai. bus vis žemiau tamsos 
skundžiasi, dejuoja apie gy- į galiūnų slegiama 
venimo sunkumus, vargus,
apie nepatenkintus troški
mus, sudužusius svajonių 
pastatus, bet vis vien jie 
stengiasi kits kitam gyve
nimo sąlygas dar pasunkin
ti, kitų nelaimėse ieško pa
sisekimo. Šiandien nelaimė
se paskendusi žmonija sa 
vašiomis jėgomis nepajėgė 
iš jų išbristi, bet reikalauja 
pagalbos atvesti ją į tikrą
jį amžinos laimės kelią.

Bet kur gi ieškoti tos pa
galbos, į ką šauktis, kas

Šioje Prisikėlimo šventė
je reikia kiekvienam prisi
minti, kad mums užtikrinti 
šį laimingą žemišką gyve
nimą Kristus iškentėjo di
džiausias kūno ir sielos kan
čias. Jis matė kaip iš visų 
pusių buvo apsuptas, neapy, 
kantos, pykčio ir įtūžimo 
pilnų priešų. Jo ausys gir
dėjo keiksmų, piktžodžiavi 
mų ir neteisingų prasima 
nytų skundų. Jo kūnas iš
kentėjo didžiausias kančias

MINIA SOSTINE JE VELYKŲ METU

(“Dr*u*aa” Acme telepbotof 

Prie Nežinomo Kareivio kapo minios žm onių, kurios dalyvavo Arlington kapinėse
suruoštose Velykų ceremonijose.

MOSU GYVENIMAS IR DARBAI
, , nuo plakimo, erškėčiais vai-įsties pagalbos ranką, kas, .. . , ,. -v, . . . , nikavimo, sunkaus kryžiauspadės iš nelaimių išbristi ir .. — ., , .r , , . , » nešimo. Jo veidas buvo kru-nurodys tikrosios laimes ke I . .v .»■ vmas ir žaizdomis išraižy

tas. Rankos ^ir kojos vinimislią? Tik Tas čia gaji teikti 
pagalbą, Kuris taip numy
lėjo žmoniją, kad dėl jos 
iškentėjo baisias kryžiaus 
kančias, tik Tas, Kuris taip 
galingas, kad pačią mirtį 
nugalėjo, Kuris trečią dieną
prisikėlė iš nuftiirusiųjų ir • sinės pajėgos, kurios 
dangun užžengė. Tik Kris
tus gali mus išgelbėti.

• Tačiau ar mes šaukiamės
Jo pagalbos, ar mes prisi
mename Jo pamokslą nuo

Veikiame savo ir 
savo krašto reikalais

Waterbury, Conn. — Ko-

nušaitienė
kienė.

ir Morta Zails-

Moterų Sąjungos kuopos 
mėnesinis susirinkimas į-

pervertos. Tačiau viską mei- vo 29 d įvyko Federacijos vyks balandžio 15 d. Susi- 
_____ skyriaug mėneginis sugi | rinkimas iš 8 d. iškeltas dėl

rinkimas senos mokyklos svarbių kliūčių.
lėj dėl mūsų iškentėjo 

Iš šios Kristaus iš numi- Prašomos

Mirė pavyzdinga 
viengentė a. a. 
Petronėlė Sutkaitienė

Philadelphia, Pa. — Ge
rai čia žinomo, kaipo vei
kėjo Juozo Sutkaičio žmo
na, a. a. Petronėlė Franči- 
kiūtė Sutkaitienė, aprūpin
ta į amžinystės kelionę šv.

rusiųjų Prisikėlimo paslap- choro kambary. Susirinki-i narės dalyvauti tame susi- sakramentais, kovo 26 d. mi-
rinkime. Artinas suvažiavi
mas. Reikalinga rinkti at-

reikalingos šių dienų gyve vadai kun. B. Gauronskis ir stovės. Yra. ir daugiau svar 
nimui, kurios niekuomet ne- P- Aukštikalnis, kurie paša-j ll* rei a svars yti. ra 
duoda žmogui sustingti, nu-! kė po kalbą. Kun. P. Aukšti-! gauta laiškų, tanuos Jeks 
rimti žemiškuose interesuo-1 kalnis linkėjo kantrybės ir
se, gyvenimo trafarete, nes ištvermės darbuose.

Susirinkime buvo daug 
svarbių pranešimų. Ona Bur

ties, semkime sau tos dva- nias buvo skaitlingas. Be 
taip to’ atsilankė svečių: dvasios

rė, o kovo 30 d. po pamal
dų Šv. Jurgio bažnyčioje

apsvarstyti. M. D

tapo palaidota šalę savo pir-į rr| 
mojo vyro a. a. Juozo Birš- 
tono šv. Kryžiaus kapuose. Philadelphia, Pa - Vieti- 
(Ir dar vienas joa vyras, a. nig Karpato-rusų - (Ven- 
a. Vincas Žalnieraitis yra | grijo8 gudų) iaiUraatitt Pra. 
miręs). Velionė gimė Lietu- vda. kuriame visuomet leng

Pravdos” jubiliejus

voje prieš 56 metus Sodžių 
km., Naumiesčio parapijoj. 
Amerikoje išgyveno 45 me
tus. Mirdama, vaikų nepa
liko.

Priklausė prie Moterų Są
jungos vietinės kuopos, Šv.

vai galima rasti vietos ir 
lietuviškiems reikalams, mi
nėjo 40 metų gyvavimo ju
biliejų.

“Pravda” išeina du syk 
savaitėje ir yra oficialus or
ganas Susivienijimo Karpa-

Rožančiaus draugijos ir prie to.Rusų DK!ugijų Dabarti 
retininkų. Raporterls nįu rejaktorįum yn Ivanas

Dzvonczykas. Laikraščio ad
resas: 1732 Brandywine St., 
Phila., Pa. K. V.

ADVOKATAI

LIETUVIS DAKTARAS
OPTOMETRISTAS

Prttaiklna akintu* 
atsakomingai ui 
prieinamą kainą.

JOS F. BUDRIK
KRAUTUV1UE

3241 So. Halsted St.
Telefonas:

Calumet 4591
DfiL KAIMO PATAISYMO 

PAŠAUKITE:
YARDS 3OM8

WHITNEY E. TARUTIS
ADVOKATAS

CENTRINIS OFISAS:
9199 80. HALSTED SI. 

(Lietuviu Auditorijoje) 
VALANDOS: Nuo 1-mo* iki 4-tos 

▼Al. vak.

TeL CALunaet 687?
194 fiO. LA SALLE ST.,

2014 TeL Stote 7672

LIETUVIAI UAK 1 AKAI

kalno? Ar pakviečiame Jį traukia « >,tai> kas gražu' 
paa save, j savo širdis į sa-t amžina.
vo namus, į savo šeimos gy- Į Todėl kiekvienas šioje Pr kauskienė pranešė, kad Rau- 
venimą. Ar yra Kristus liū j sikėlimo Šventėje pasiryžki- 
dininku ten, kur skirstomos j me, visur, visame gyvenime 
dalys, kur rašomos sutar- be jokių išimčių vadovau- Pasišventusios moterys kas I 
tys, kur leidžiami įstatymai, tis Kristaus mokslo tieso-; trečiadienio vakarą sueina! 
kur sudaromi valstybių biu- mis, o iš ten skleisti jį į so- i senos mokyklos kambarius 
džetai, kur svarstoma po- cialinį, kultūrinį ir politinį i ir dirba darbus, 
karinio pasaulio tvarka, ma- gyvenimą rengiant dirvą JaflUšaitienė prane-
žųjų tautų likimas? Dievo karalystei žemėje, nes ~ buvusio8 “card party.

Ne, visai ne! Ten pinigas, tlk per intensyyi spengimą- naudai parapijos jaunuolių, 
ten žmogaus garbė, ten slap- “ tegalime sukelta žmonių kurje tarnauja kariuomenėji 

širdyse tuos dvasios jaus- pramOga davė gražaus pel
nius, kurie ves šių dienų su- no Nutarta visiems, kurių 
neryuotą JrJtar® nukamuo- žinomi adre8ai) paaiųflti do.

vanėlių pinigais. Ji taip pat 
pranešė, kad daug parduota

donojo Kryžiaus darbas ei
na ir jau daug nudirbta.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Bukite malonūs 
SAVO AKIMS!

iia n«»* pora sJUų vf m «y- 
reniiuul Seucoktt jw unedeuu 
ukuMsaininuon Jas measrnlSfelaosto 
uastoda, kurt* reaSJlmo mot

pen mėtau.
U BCSU Al PATYRIMO

prtrlnkJMne

DU. VAITUSH, OPT.
METCTIN 

&AIV GYDYTOJAS 
SPECIALISTAS

Snvtri 20 metų praktikavimo aklą 
taisyme Ir gydyme t 

GEBAI PRITAIKINTI AKINIAI 
pataisys kreivas akla, trum paregyst*
ir tollregyste;
palengvins aklų Įtempimą, prakalta, 
galvos skaudijlmą, svaigimą ir aklų 
kariti.

MODERNI AKLA LSL TOBL’LIAC&I 
EGZAMINAVIMO BCDAI 

Speciali atyda atkreipiama Į valkų

ta neapykanta, kerštas ir 
smurtas, ten yra pavydas 
ir suktybė, bet ten, Kris
taus nėra. Ten Jam nepas
kirta vietos. Jei kas paklau
sia, kodėl čia nėra Kristaus, 
gauna atsakymą: “Kristaus 
eik ieškoti bažnyčioje, o čia 
politika, čia ekonomija, čia 
teisė, čia ministerija, čia 
aplinkraštis, o čia ponas 
sekretorius su padėjėju; da 
Kristaus visai nereikia.” Bet

tą pasaulį tikrosios laimės, 
ramybės ir harmoningo gy 
venimo keliu.

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

UKrOftlETRISTAI

1801 So. Ashland Avenue Kempes teitos-
ieief(HM» CANAL 0SM —

OFISO VALANDOS
Kasdien »:u0a, m. lfeti.lt> p. a 

TreC Ir fetot; s. m. iki
n m.

akiniai pritaikomi tiktai kada raliu* 
VALANDOS;

lo-toe liti 8-to. valandos kasdien. 
Sekmadlcrtab pagal sutarti.

4712 So. Ashland Avė.
M. YARDS 1973

Defense Bonds per lietuvių 
Pranas Jančius • skyrių ir ragino visus lie-
_______ ■ tuvius pirkti per lietuvių

ant 8kyrių- užeiti pas Jo
ną W. Janušaitį, 872 Bank
St., o visi gaus mandagų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Po japonų atakos 
Pearl Harbor, vienos U. S. 
jūrininkas pasijuto silpnas . , , .
ir apalpo. Nustatyta, kad Ponavimą dyka..
susirgo appendicitis ir nu- Skaitytas laiškas, kuriam 

klysta tie išminčiai, pašau-1 gabentas į Honolulu ligonį I prašoma lietuvių vardu pri- 
lio valdovai, Kristus ypa nę jęUr tuojau daktarai pa- sidėti prie įrengimo vieno 

darė operaciją, Išėjus iš Ii- Į kambario Šv. Marijos ligoni-

Ofiso tel. VIRginia 0036 
Residencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais ' pagal sutartį.

tingai reikalingas pasauliui 
mūsų laikuose.

Ir prie ko visa tai prive
dė žmoniją kiekvienas ma
tome. Kacas visomis savo 
baisenybėmis prislėgė pa
saulį, nekaltas kraujas vis 
didėjančia srove užplūdo šią 
ašarų pakalnę. Didžiosios 
tautos pavergę mažasias, 
silpnąsias, naikina jų gy
ventojus, jų kultūrą semia 
jaunus tų tautų žiedus savo 
karo. pajėgomis sustiprinti, 
siunčia į- tikrąją mirtį aavo 
tamsos mokslo diegus palai 
kyti.

O vis dėl to yra daug 
žmonių, kurie užsispyrę ne
nori pripažinti Katalikų Baž 
nyčios skelbiamam Kristaus 
mokslui viešumą ir tvirtina, 
kad religija privatiškas- da
lykas. Laikas jiems atmerk-

goninės jūrininkui apalpi
mas neperėjo. Vėl pasiųstas 
Į ligoninę, kur X Ray pa
galba širdyje rasta kulka 
Įstrigusi Pearl Harbor bom
bardavimo metu.

nėj. Tam darbui išrinkta ko
misija : Ona Burkauskienė, 
Marcelė Andrikytė, Marijo
na Alubauskaitė, Anelė Ja-

Ras. 6968 So. Talman Ava.
Raa. TeL GROvehiU 0613 
Offica toL HSMlook 4849

DHU SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIRUROAS

Vai.: 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad, ir Nedėliomis susitartu
2423 West Marųuette Rd.

Telefonas: HEMLOCK 0201.

DR. A. W. PRUSIS
6924 So. Western Avė. 

Chicago, UI.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 pietų; 
nuo 2:00 iki 3:00 vai. po piet ir

nuo 6:30 iki 9:00 vai. vakare.
Trečiadieniais ir šeštadienio vaka

rais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso toL CANaI 2345 
Ofiao vai.: 2—4 ir 7—9 

Seredoj pagal sutartį.
Res.: 7004 So. Falrfield Avenne

» Bes. 4eL: HEMlook 9190 

TSL YARda 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Telefonas: HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ava.
07180 VALANDOS:

Popiet nuo 1 Uu 3 vai. Vak 7 Ud S 
Nedėlifanis pagal sutartį.

Telefonas CANaI 4796
OK. PtlEk J. BAftlkUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1913 So. Uafetod St
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį.
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį 

Rea telefonas 8E£isy 0434.

Tek YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Pirmadieniais tik 2-4
Šventadieniais 11-12.

TeL CANaI 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS 
Nuo 7 iki 8:30 vak vakarais 

ANTRAS OFISAS 
2017 So. VVestern Avė.

Tel. CANaI 7171 
Nuo S vak ryto iki 5 vai. kasdien

Ofiso TeL................VIRginia 1889

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1853 VVest 35th Street 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitariua

DR. CHARLES SĖDAU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos J

TeL MIDway 2880 Chicago, Ilk
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:3o vai. vak.*

Sekmad. nno 1U iki 12 vok ryto.

TIA.'HwyjĮ

JCS KRATO KVIEČIAMI ATSI
LANKOT | MCSV HFBCIAL) 

UPAHDAVCMA MEKANCIĮ. 
HUZJHOM INSTKUMENTV 

M M

/■deltų Barabanų. miteų Bartu... 
uų, 'Tunable Tom Toms” pritai 
Komi prie visokių Barabanų sr 
. ų, greiti pėdintai ‘'Cymbols'' Ii
Cymbol Ho'ders” kur tik reiks

■ ingi, "Hl-Psy after beat Pėdais' 
benams •? orkeatroma Trūbos 
darinėta*., Rajtaphonal, Trombo 
ial 'Standard:' tSdlrbysdlų, Smui 
Koe, Cellos. Htrflninlal Basai, Gui 
arai Banjoa, atrflnų. Ir "caaes'’ 
m'/uth pleces”, “mute reeds". p 

in'.zlkoa atovlklfia. Pilnas pasi 
rinkimas smuikoms smV’ų Ir 
•r.aeea" Pataisome Ir af”''ijlna 
ne visokių lildlrbysčtu pi “ogra 
rus ar Jų dalis.

A. B.C. DRI’MMERH SERVICE 
S14 Maswell. stree*. carioago

DR SELMA SODEIKA.
O. D.

AKIS IATIRINEJA
\KINIUS PRITAIKINA
Ofise randasi kiti pat&isynu 

netodų įrengimai akims, ku- 
*nms akinių pagelba neužtenka

VALANDOS:
Šuo 10 Ild 3 vai kaa dieną.

Antradienio ir ketvirtadienio
vakarais.

13*7 No. Marion Street 
Oak Purk, Dlfnoie

(Prie kampo Lake St.)
Telephone: — KFČLID 908 

— KF.ZIDKNCIJA —
1441 So. 50th Ava., Cicero, UI 

Tel.: Cicero 7681

DR. STRIIDIU
PHYSICIAN AND SURGEON 

<645 So. Ashland Avenue
OFTflC VALANDOS: 

nuo . iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal sutartį.

Offioa toL YARda 4787 
Mamų, toL PROspect 1930

TsL OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. » 

REZIDENCUA:
6631 S. CaHfomia Avė. 

TeL REPublic 7868

TeL Cicero 1484

DR. S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 4Uth Ct 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare.
ir pagal sutartį

Res. 1623 bo. 50th Avenue 
TaL Cicero 1484

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avenue 
, TeL YARda 0994

Rez. teL PLAaa 3200
VALANDOS
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ik> 12 vaL dieną.

Tel. CANM 0237 
tel.

r«k YARdfe 6921.
Res.: K£Nwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•nso vai,, ano 1-3; nno 6:30-8''b
7W Wp«ri

Kas bus ištvermingas- iki, 

galui, tas bus išgelbėtas.

(Mat 10, 22>

PROspect 6659

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ: 

1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 0600 So. Arteaian Ase 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popm>

* iki 0 vai vakar*

Telk HEMLOCK 2061

DR. JOSEPH KELLA
DANTISTAS

6568 80. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:00 vai: ryto iki 9:00 
vai. vak ; trečiadieniais nuo 9:00 

vak ryto uu 1J;OO vai. pietų.

DR. A. JENKINS
(Lietnvie)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
2500 VVest 63rd Street 

-OFISO VALANDOS:
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Barnu telefonas VTRcinia S421 

Rez. Tfcl. LAFayette 0094

TELEFONAI:
Office — HEMlook 6524 
Emergency — call MIDway 0001 
Rm, — HEMIock 1643.

DR. ALBERT J. VALIBUS
PU k Stic LAN ANŲ SLRGKON

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 lr nuo 6 iki 8 v. v&kj 

2408 West 63rd Street

Ofiso ir Res. Tel.: LAFayette 7026

DR. EMU V. KROKAS dr. STANLEY NAIKELIS
PHYSICIAN and SURGEON

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiao Tel. LAFayette 3210 
Jeigu Neatsiliepia — 

šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8:30 vak. 
rrečiadleniala nuo 2 iki 4 popiet 

Nedėliomis Pagal Suaitarlmg

3343 So. Halsted Street
OFISO VALANDOS: 

Kaedlen, Iėkiriant Sekmadienius —
nuo 2 lai 4 vai. popiet Ir nuo 7 Iki 

8:3t vai. vakarais. 
SekmadlenlaLs parai susitarime- 

------------------------------------------------- 1
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Agronomu
paskyrimai

Naciu laikraščiai

J'iozas Petraitis paskirtas 
Padubysio rajono agrono
mu; Jurgis Bulkė — Zara
sų apskrities agronomu; Jo 
nas Dankbaras — Saločių 
rajono agronomas pagal jo 
paties prašymą iš tų parei
gų atleistas; Ignas Janaus- 
kas paskirtas Saločių rajo
no agronomu; Vaclovas Šu
kys — Tauragės raj. agro
nomu; BeniB Grigaliūnas — 
Liudvinavo rajono; Jerosla- 
vas Koreva perkeltas iš Prie 
nų į Aukštadvario rajoną; 
Juozas šeštokas perkeltas 
iš Aukštadvario į Kovars- 
ką; Domas Šiurna — Rad
viliškio raj agronomu; Ka
zys Bajorinas perkeltas iš 
Radviliškio į Panemunę; A- 
leksandras Gaška perkeltas 
iš Žeimelio į Joniškį; Jonas 
Lekas paskirtas Žeimelio ra
jono agronomu; Matas Niau 
ronis paskirtas Švenčionėlių 
raj. agronomu; Kazys Ši- 
linskas paskirtas Salantų 
agr.; Antanas Laukaitis — 
Paežerėlių; Jeronimas Pau- 
lionis — šakių apskr. agro
nomu; M. Čibiras — Vil
niaus apygardos lauko ūkio 
sekcijos inspektorium; Mo
tiejus Kraužlys — Vilniaus 
apskrities agronomu; Teles
foras Šarūnas — Švenčionių 
žiemos žemės ūkio mokyk
los vedėji>; Juozas Lauri
naitis — Baisogalos rajono 
agr.; Antanas Tėvainis — 
Pumpėnų raj. agronomu; 
Pranas Krikščionaitis per
keltas iš Liudvinavo į Prie
nų raj. agronomu; Juozas
Ožalas paskirtas Krakių«
raj. agronomu; Juozas Mor- 
keliūnas — Plungės rajono 
agronomu; Reinis, Borcher- 
tas, Plungės raj. agronomas, 
paskirtas pieno ūkio ir pa
šarų inspektorium.

“Kauener Zeitung” ir 
“Wilnaer Zeitung” laikraš
čių vyriausiasis redaktorius 
yra Martin Kakies, suvokie
tėjęs klaipėdiškis. Savo lai
ku jis buvo Klaipėdos vo
kiečių laikraščio “Memeler 
Dafapfboot” redaktorius. 
Laikraščiai yra spausdina
mi Kaune, matomai buvu
sioje “Spindulio” spaustuvė
je. Kaipo leidėjas pasirašo 
Wemer Hildebrandt, Lietu- 
vos vokietis, nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvęs 
to paties “Memeler Dampf- 
boot” ir Vokietijos telegra
mų agentūros koresponden
tas Kaune.

Abu minėti dienraščiai 
tikrovėje yra vienas ir tas 
pats laikraštis, nes skiriasi 
tiktai antraštės. Lietuvos 
gyvenimui skiriamas vienas 
vienintelis puslapis, o šiaip 
visa kita pašvęsta Vokieti
jos gyvenimui ir karo įvy-

Vokietis valstybinės 
knygų leidyklos 
komisaras

Kaune valstybinės knygų 
leidyklos komisariniu valdy
toju paskirtas kažkoks vo
kietis Eisentraut. Tenka pa
stebėti, kad ši leidykla prak
tiškai yra vienintelė, kuri 
gali leisti knygas. Bet kaip 
sykis jos priešakin pasta
tytas ne kas kitas, kaip — 
Herr Eisentraut!

ną.
Gerbk savo tėvą ir moti

Lietuvos rašytojai 
nesiliauja kūryboj

Senesniosios kartos poe- 
eas Mikalojus Dagilėlis (M. 
Šeižys) turi paruošęs spau
dai du tomus savo raštu. 
Pirmajame tome telpa lyri
ka, antrame — pasakėčios. 
A. Vienuolia-Žukauskas yra 
parašęs romaną “Emigran
tai”’, kuriame vaizduojamas

Jr

MENIŠKI — VERTINGI 
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PASITIKĖJIMO MUMIS 
REKORDAS

81 firma virt 50 m. tos pačios 
Šeimynos rankose I

(įsteigta 1889 m.).

PEIER TROOST 
MONUMEHT CO.

PERSONALIZED MEMORIALS 

At No Additlonal Cost.

Išrinkit Paminklą Dabar, Kad Užtikrinti Pastatymą 
Pirm Vainikų Dienos (Decoration Day)

BUY DEFENSE BONDS WITH THE SAVING!

KREIPKITĖS PRIE LIETUVIO

JOHN W. PACHANKIS
Member of the Ltthoantao Cbamhrr of

MODERNI IKvMhiS PARODA: 
4585 W. VVashington Blvd. 

Tel. ESTebrook 3645

REZIDENCIJA: 
6919 South Troy St. 
Tel. REPublic 4298

VALANDOS: Kasdien 9 Iki 9 v. vak.; 8e*tad. ir Sekm. 9 iki6 vaL

PARAMA AŠIES ORO LINIJOMS

("Draugas" Acme telephoto) 
U. S. laivyno tankerio Pecos kapitonas E. P. Aber- 

nathy (stovi) ir U. S. orlaivių tenderio Langley kapi
tonas R. P. McConnell, kurie papasakojo spaudai apie
nuskandintuosius abu laivus pietvakariniam Pacifike.

pokarinis 
1918).

V. Mykolaitis-Putinas tu
ri paruošęs eilėraščių rinki
nį “Rūsčios dienos”. Rinki
nyje telpa eilėraščiai iš bol
ševikų valdymo laikų.

Faustas Kirša savo nau
jam eilėraščių rinkiniui yra 
parinkęs pavadinimą “Ele
gijos”.

Petras Vaičiūnas yra pa
rašęs keturių veiksmų pje
sę “Tėviškės pastogėje”, ku 
rią pastatė Vilniaus miesto 
teatras. 1 * ’

Balys Sruoga parašė dra
mą — istorinę kroniką, ku
rią pavadina “Kazimiero 
Sapiegos” vardu.

Stasys Santvaras, kurį 
laiką dirbęs prie “Eglės” li
breto, naujai pertaisė savo 
seniau parašytą “Žvejų” dra 
mą.

Stasius Būdamas parašė 
novelių rinkinį “Nakties sve

gyvenimas po 
■ iw< *

čiai”. Novelės vaizduoja ne
tolimus bolševikų laikus.

Vytas Tamulaitis yra pa
rašęs dvi knygas jaunimui: 
apysaką “Vieną kartą” ir 
novelių rinkinį “Didysis me
džiotojas”.

Petras Rimkūnas parašė 
kaimo buities novelių rinki
nį “Kiemėnų kaimas”.

Kazys Bradūnas parašė 
eilėraščių rinKinį “Po aukš
tuoju dangum”.* •

— Pasitraukus Plungės 
burmistrui Misevičiui, nau
ju burmistru paskirtas ats. 
majoras V. Micevičius.

Democratic Kandidatas 
į Iownship Committee- 

man of Cicero

George Stedronsky
George Stedronsky, kuris 

jau šeši metai kaip yra pre
zidentu miestelio Cicero ir,
kuris visada buvo indorso-• r
tas piliečių taksų mokėtojų, 
dabar stato savo kandidatū
rą į Democratic Township 
Committeeman of Cicero.

Jis iškovojo, nežiūrint di
delės opozicijos, l’/2% tak
sų, vietoj 2%. Tuo būdu jis 
sutaupė taksų mokėtojams 
daug pinigų.

Jis eina sykiu su Paul H. 
Douglas, kuris yra Demo-

kratų partijos kandidatas į 
United States Senatorius.

George Stedronskio rekor
das turės būti atmintyje vi
sų Cicero balsuotojų už jo 
teisingą tarnavimą, balsavi
mo dienoje, antradienį, ba
landžio 14 d.

(Skelb.)

Gilus vanduo sriauniai ne
bėga.

Geriau su teisybe laimėti 
priešininką, negu su melu 
draugą. Dr. V. Kudirka

Kol žmogus gyvens netur
to minčių tvaiku apsisupęs, 
ir jomis pats spinduliuos, toi 
jis bus bejėgis.

Meilės jėga gyvai pasireiš 
kia tiktai netekus mylimo 
žmogaus. A. Cechov

Kas gėdisi viešai išpažinti 
savo tikėjimą, tas jau ne 
krikščionis.

PADft KONE

t
n

A. | A.
PETRAS LAURINAITIS

Mirus mylimam m ilsu tė
veliui, Steponui IJiurtnaičiU'i, 
reiškiame gilų Įvertinimą dėl 
nuoširdžios užuojautos. kuri 
tame lifldesv buvo mums tel
kiama. Plrmlaus'a reiškiame 
nuoširdžia padėka Didžia' 
Gerb. Pralotu! M. L. Rrušul 
ilž daJyvnv’Kn-į la!d-tuvė»«4. 
Turiam-o ačiū Ge.-b. Kun. A. 
Valančiui. kur's at’ydėio ve
lioni J bažnvčlą. atgiedojo šv. 
Mišias, p->sik-' tai progai pr1- 
taikl-ta pamokslą Ir nulydėjo 
velioni J kapus. Dėkoiame ir 
Gerb. Seserims K'izimierie- 
tėms. kurios ne tik Inpva 
namuose bet taipgi suteikė 
auka S\J. Mlš'dstns. Goiuil- 
nai dėko'ame v's’enis, kurie 
dnlyvavo laidotuvėse ir tiems 
kn-*e suteįikė e.uk'is '*51 
Mišių. T,n| Aukš-'ibusinda vi
siems otb’g'na. o tau mvlimaa 
Tčveti, lai Dievas suteikia am
žina atilsj ti- ramybę.

Nuliūdusios dukterys.

Gerb. Motina M. Bantls'a, 
O. S. F.,

Etero*. Vasiliauskienė, 
Stefanija Telkertas.

CLASSIFIED

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

PETKA TINO T rMRRTVTVKM

AKI,P WAVTFB — VYRAT

AIITOM'TU RCREW MACHTNE O- 
PERATORIAT ir SĖT VP VYRAT — 
dirbti pr'e B. & S. mnšinn. Aukš
čiausios aivos A-t vyrams. Mokama 
tr "overtime”. Dienomis ar naktimis 
darbai

3231 WEST D AK K STREET

MV

OPERATERKOS
Patyrusios. Aukščiausia mokestis, 
geros darbo salvgos. "Front ma- 

! kers" prie "single needie" mašinų.
Kreipkitės prie Misa Durfee, ant 
3čio aukšto iš priešakio.

1725 W. NORTH AVĖ.

RETKAI.TNGOS SŠT.nAINIU VYNIO- 
TOJOS IR PAKERKOSi

BVNTE BROS.
3301 Franklin Blvd.

TRADE S C H O O L S

t
•*mOT,DTE" ir "OAUGĘ” TšOTR- 
BfiJAT re’vaitngi tatnogi reikalingi 
A-l "LATRE HANDS”. 60 vai. Į 
savaite darbas.

SERF.N TOOL WORKS 
500 SO. Peorla Street

DARBINTNKAI YRA REIKATJNGI 
UŽDIRBTI DIDELES AT/GAS 

Prie Visokių "Defense’* Darba I
Vyrai tarp lt tr 44 m. amž. Išmokinti 

••welrtlng. toot - dte. marhlnlst. ivrew ma- 
rhlfie. body and feriter. auto rti-sel and 
svlatlon eanstruetlon-'. Tstmoktnkt’e viena 
I* šią svarb’u ama’i) žema n-ielnama kai
na nėr — O'««r Prertirat Rhop Tralntng. 
Kreipkitės p-te Mr. Herrera

GREER SHOP TRATNINO
2024 So. YVabash — Calumet 4600

— Kauno dienraštis “Į 
Laisvę” praneša, kad Pane
vėžyje išeinąs savaitraštis 
“Panevėžio Apygardos Bal
sas” nuo Naujų Metų pasi
darė Vokietijos komisaro 
Neum organu.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE: 9000 620 WEST 15TH AVENUE

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

4806-07 SOUTH HERMITAGH AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4447 SOUTH FAIRFIELD AVENUE 

TeL LAFayette 0727

Radto Programas — H:>> rai. antradienio Ir šeštadienio rytala U Stoties WHIP (1BJ0). su P. Salttiniera.

ANELE STAKĖNAS 
(po tėvais Rūdaitė)

Mirė bal. 5 d..1942 m.. 2:16 
vai. po., sulaukus pusės am*.

Gimus Lie*-’voie. Kliu iš 
Kpnno gub.. Kauno pav.. Grtn- 
giškių par.. Kairėnų sodžiaus.

Amerikoie išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

wra. Antena: 2 dukteris — 
He'en Petkus žentą Bitino ir 
anūką Bobb’e. Antejnette Ve- 

jr žentą Antena: sūnų
Rieberd: seserį Be-borą P>ai- 
nauskiene ir tos šeima- švo- 
gori Jena nrei’na io šeima: 
nusbrolj Mateušy Stara ir io 
šeima: gimines: Bartkų šei
ma. ir daiia- kitu giminiu 
draugu ir pažįstamu- o Lietu- 
vo.’e paliko broli ir 2 seseris.

Vel’onė r>rii<in ijc-a n-i e An~š- 
f^lvstės Ma’dos Flr.ins ir g V. 
Kazimiero Akademijos Rėmėju 
Dr- i'os.

Vilnas naša m-ota o namuo-e- 
P919 S Ava.. f**1.
Prnspeet 96«ž. T.aldntovė«, i. 
V-'ka ketuirta/*., bal. 0 d Tš 
namu 8:70 vsl. r’’*o bus atlv. 
dėta i G’mina o T»an»|As Rvū. 
par. bažnvėia. t’-u-lni livlrs p-e- 
duiineec pamsldes už vpiinnA, 
siela. mma’du b"s P'i’vdė-
ta ) Sv. Kazimiere kapines.

Nunšird*ini kviečiam" visus 
gimines draugus ’r n-> »!«■♦<, mus 
da'vvauti šiose laidotuvėse.

Nn'lūde- Vvras T>uk''—v« 
Že-utn1 Vnū'ai Ritmus gm-n. 
rys. Brolis, ftvogerls. Giminės.

T.aid. direktorius T F. Eii- 
dekis. tel. YARda 1741.

“MF8SFNGER" BERNUKAI — 
metų amž. ar s" virš.

KAUFMANN * FABRY 
Commereial Pboto—rapbers
425 South AValrrdi Avenue

16
FATARTTAVTMAT

J
•<i U

JAUNI VYRUKAI
16 metu i- euv'rš — p»rd-”i1ristl 
••Te-, c—"—," Garantuota užmokestis 
laike ireklrlrpn

GOOD H1TMOR CORP.
UIS W. Take St. IS'-O E. 67th St. 
4455 Fulle-ton Avė, 1451 Trvlng Fk.

TOOT, V D’T MAKERS
Patyrė, dirbti mštim". Atsikreipkite: 

E. A. HITE CO. INC.
430 YVest F.rie Street

FFF*T J* W 4VTTD _ KffYTF'TTVO

V E I T E R K O S
labai geri darbai — turi būti pa
tyrusios.

TSBFT.T’S .RESTAURANT 
•40 No. Rnsh Street

rp.COVEP” KIRPFJO^-JAI 
PATYRI’STOS MOTERYS ar Y'YRAT
Gražaus asmeniško būdo. Svarumas 
darbe ir atvaizdotp kuoreikalingiau- 
sia. Pastovūs darbai.
Kreipkitės Į Employment ofisą ant 
3-člo aukšto.
MARSHALL FIELD and CO.

10 OPFRATERKV TTTOJAFS 
Pr’e "fihiele needie” mašinų. Turi 
būti patyrusios. Geriausia užmokestis

! ir geros darbo sąlygosi Atsikreipkite 
• r.-ie M a- Durfee. ant 3-čiio aukšto 
I Iš priešakio.

1725 W. NORTH AVENUE

DIAMOND POTNT SAW 
FTLING VVORKS

Taisome visokius niūkius. Taisymas 
naminiu niūkiu, tai mūsų specialy
bė. Rašykite dėl “Free Catalogne” 
kainavimo sąrašo.

Prisiųskite piūklus paštu "parcel 
post.” _________

28 NO. T.OOMTS STREET 
Tel. MONROE 1897

PARSIDUODA GERAS TAVERNAS 
Biznis išdirbtas per daugeli metų. 
Paroiduoda. pigiai nps savininkas ap
leidžia miestą- Kreipkitės sekančiu 
adresu: *

2301 SO. T.EAVTTT STREET

RFIP nVVTPb
ADVERT1SEMFNT DEPARTMENT 

127 No. Desrborn Street
TH.: RANdolph »488-»48»

“Aš tai negalia padaryti”, 
bandysią tai padaryti,” —
— nieko dar nenuveikė. “Aš
suteikė pasauliui stebukla
darius. J. Howes

Žmonių pajėgų netrūksta
— jiems trūksta tiktai va
lios. Victor Hugo

Žmogus giriamas sulig jo 
išminties.

KOPLYČIOS DYKAI Į AMBULANCE
VISOSE MIESTO DALYSE DIENĄ IR NAKTf

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS IR CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I. J. ZOTJ*
1fi46 VVest 46th Street
Tel. YARda 0781-0782

LACHAWICZ TR SŲNAI
2814 VVest 28rd Plaee

Tel. CANal 2515

42-44 East 108th Street
Tel. PULlman 1270

P J. RIDIKAS
8854 South Halsted Ttreet

Skyrius: 710 VVest 18th Street 
Via! telefonai: YARda 1419

J. LTULFVTCTUH
4848 South Callfornia Avenue

Tel. LAFayette 3572

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Lituanica Avenue

Tel. YARda 4908

ANTHONY B. PETKUS
1410 South 50th Avenue

Tel. CICERO 2109

6812 South VVestera Avenue
Tel GROvehiU 0142--- --  a .

MAŽEIKA ir EVANAUSKAS 
8819 Lituanica Avenue
Tel. YARda 1138-1139

LEONARD F. BUKAUSKAS 
10821 South Michigan Avenue 

Tel. PULlman 9661
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pasitikėjimas. Duosnesnė būtų ir Amerikos lietuvių vi
suomenė, kai imtų justi, jog visos Lietuvos įstaigos ta
riasi su Lietuvos visuomenės atstovais, su jais skai
tosi ir su jais kooperuoja, Lietuva atsistatys tik Ame
rikos ir viso demokratiškojo santarvininkų fronto lai
mėjimo dėka, dėl to ir lietuvių tautos sąjūdis, vedantis 
prie nepriklausomybės, turėtų tvarkytis demokratiškai.

Mes nuoširdžiausiai sveikiname Lietuvos Piliečių Są
jungos steigiamąjį suvažiavimą, palinkėdami geriau
sio pasisekimo realizuoti visus gražius užsimojimus 
išlaisvinti Lietuvą ir atstatyti ją laisva, demokratiška 
valstybe su Vilniumi ir Klaipėda!

Karo paskelbimo sukaktis

Vių.O F"

* 11

Lietuvos piliečių suvažiavimas
Balandžio mėn. 8 ir 9 dienomis Dariaus-Girėno salėj, 

Chicagoj, įvyksta Lietuvos piliečių visuotinas suvažia
vimas, kuriame galutinai bus sudarytas Lietuvos Pi
liečių Sąjungos centras, priimtas statutas, paruošta ir 
paskelbta sąjungos deklaracija.

Mes keliais atvejais esame rašę apie reikalą Lietu
vos piliečiams susiorganizuoti į atskirą sąjungą, kuri 
daug svafbių darbų galėtų atlikti tautos siekime at
statyti laisvą ir nepriklausomą valstybę. Būtų didžiau
sias apsileidimas ir net tautinė nuodėmė, jei taip kri
tiškame tautos gyvenimo momente Lietuvos piliečiai 
nesiorganizuotų ir neveiktų, šiuo žvilgsniu jie tikrai 
skaudžiai savo tautai nusikalstų. Mes truputį nerima
vome, kad Lietuvos piliečių susiorganizavimas ėjo taip 
lėtu tempu. Bet gal ir gerai. Geriau išsiaiškino orga
nizacijos tikslas, jos santykiai su šio krašto valdžios 
institucijomis, su Lietuvos vyriausybės likučiais ir, pa
galiau, su Amerikos lietuvių organizuotąja visuomene. 
Ir patsai pagrindas Lietuvos Piliečių Sąjungai padėtas 
tvirtesnis, pastovesnis.

Į galutinai susiorganizuojančią Lietuvos Piliečių Są
jungą lietuvių visuomenė žiūri rimtai, nes ji žino, kad 
jon įeina asmenys, kurie savo laiku ir politiniame, ir 
kultūriniame, ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime y- 
ra vaidinę svarbų vaidmenį. Jų tarpe matome dr. Kazį 
Pakštą, Lietuvos universiteto profesorių, Ateitininkų 
Federacijos vyriausią vadą, turintį beveik visos orga
nizuotosios Lietuvoš katalikų visuomenės įgaliavimus; 
pulkininką Kazį Grinių, žymų Lietuvos kariuomenės 
vyrą ir pasižymėjusį diplomatą; judrų ir energingą dr. 
Petrą Vileišį, jauną Lietuvos diplomatą; kun. Juozą 
Prunskį, kun. Kazimierą Barauską — Lietuvos kata
likų spaudos atstovus ir visuomenės veikėjus; kun. dr. 
A. Deksnį, kun. J. Gurinską, kun. dr. K. Gečį ir visą 
eilę kitų. jaunų, veiklių iš Lietuvos ištremtų kunigų; 
p. Deveinienę, uolią Lietuvos moterų veikėją; adv. Ro
binzoną. Lietuvos Seimo atstovą ir pasižymėjusį teisi
ninką; Henriką Rabinavičių, gabų ir labai apsukrų Lie
tuvos diplomatą; majorą L. Zibavičių, Lietuvos armi
jos generalinio štabo narį; kun. dr. Joną Starkų, žymų 
veikėją ir gimnazijos direktorių; Antaną. Vaičiulaitį, 
pagarsėjusį rašytoją ir jauną diplomatą; kap. P. La
banauską, plačiai žinomą jūrininką; Stasį Gaballauską, 
Lietuvos visuomenės veikėją, prekybininką ir politiką; 
J. Januškį, Lietuvos Seimo atstovą.

Galėtume ir daugiau suminėti žymių Lietuvos pilie
čių vardų, bet užteks ir tų, kad susidaryti sau tinka
mą vaizdą apie tą sąjungą, kurios steigiamasis susi
rinkimas įvyksta pas mus, Chicagoje. Aukščiau sumi
nėtieji asmenys ir daug čia nesuminėtų, atstovauja vi
sas Lietuvos politines grupes, labai gausingą organi
zuotą Lietuvos visuomenę ir net tautines mažumas. Su
siorganizavę jie ne tik turi teisę, bet ir pareigą kalbėti 
|xavergtosios Lietuvos visuomenės vardu ir dėti visas 
galimas pastangas dėl atsteigimo laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos respublikos. Mes nė kiek neabejojame, 
kad Lietuvos Piliečių Sąjungos balsas, tinkamu keliu 
pakreiptas, turės didelės reikšmės ir Vašingtone, ir 
Londone, ir visur kitur. Tas balsas bus stipria parama 
teisėtai tebeveikiančių Lietuvos pasiuntinybių diplomą 
(Intams žygiams ir diplomatinei akcijai. Tai bus bal
sas ne vieno asmens, bet tokio kolektyvo, kurs Lietu
vos visuomenę reprezentuoja.

Visai būtų tikslu, jei" Lietuvos Piliečių Sąjungės 
centras pasidarytų lyg ir Lietuvos parlamentas, kuris 
dirbtų artimiausiame kontakte su Lietuvos valdžios 
likučiais. To darbo yra tiesiog kalnai, kurių atlikti vie
nas žmogus (Lietuvos ministras Vašingtone) jokiu bū 
du negali pajėgti. Lietuvos Piliečių Sąjunga visam tau
tos sąjūdžiui dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
priduotų demokratinį pobūdį. Išaugtų autoritetas, būtų

Šį mėnesį sueina lygiai 25 metai, kai Jungtinės Ame
rikos Valstybės nutraukė ryšius su Vokietija ir pa
skelbė karą jai ir jos talkininkams — Austro-Vengri
jai, Turkijai etc.

Amerika buvo priversta tą žygį daryti, nes vokie
čiai sulaužė tarptautines sutartis, pradėjo skandinti 
Amerikos laivus ir grąsinti krašto saugumui. Kadangi 
Jungtinės Valstybės nesitikėjo, kad joms teks kariau
ti, dėl to prie karo nebuvo pasiruošusios. Buvo pesi
mistų, kurie manė, kad daromas pavojingas žygis, kad 
nebus suspėta prisirengti. Bet Amerika parodė savo 
dinamišką jėgą: greit sumobilizavo kelis milijonus vy
rų, juos prirengė karui, apginklavo ir jų išėjimas į 
karo frontą Europoje karą nulėmė santarvininkų — 
anglų, prancūzų pusėn.

Po dvidešimts penkerių metų Amerika ir vėl buvo 
priversta stoti į karą. Šį kartą kitokiose aplinkybėse, 
nes Amerikos teritorija buvo užpulta. Reikia gintis.

Bet, kaip anais laikais Amerika, stodama į karą, 
gilesnį tikslą turėjo, taip ir dabar jai rūpi ne tik gin
tis, bet visai sutriuškinti Berlyno-Tokio ašies jėgas, ku- • 
rios viso pasaulio ramybę drumsčia, kurios tautas pa
vergia ir žmones vergais paverčia. Prezidentas Wileo- 
nas 1917 metais paskelbė šūkį — už demokratiją ir 
mažųjų tautų išlaisvinimą, tuos pačius šūkius, gal kiek 
kitoj formoj ir kitais žodžiais, skelbia dabar Prezi
dentas Rooseveltas.

Jungtinių Valstybių dėka daug tautų išsilaisvino ir 
valstybes įsisteigė. Jos per dvidešimtį metų džiaugėsi 
laisvu gyvenimu, progresavo, įrodydamos, kad jos gali 
ir pajėgia pačios savo reikalus tvarkyti. Ne jos kal
tos ir ne Amerika kalta, kad šiandien jos yra vėl pa
vergtos. Jei Europos didikai būtų laikęsi prez. Wil- 
sono paskelbtų dėsnių tarptautiniams santykiams tvar
kyti ir pastoviai taikai palaikyti, šio Karo tikrai būt 
galėję išvengti. Bet nesilaikė, neklausė. Leido įsiga
lėti pavojingiems izmams, nedraudė Vokietijos ginkla
vimosi, neužgniaužė karo liepsnos pačioje jos pra
džioje.

Šiandien net labiau pasitikima Amerikos pajėgumu, 
negu anais laikais. Prezidentui Rooseveltui yra drąsiau 
skelbti šūkį dėl mažųjų valstybių atstatymo, nes jau 
žinoma, kad jos gali išsilaikyti. Amerikos diplomatai, 
turėdami patyrimo iš praeities, nedarys klaidų taikos 
konferencijoj ir prižiūrės, kad tarptautinės sutartys 
būtų vykdomos ir obligacijos atliekamos. Po šio karo 
Amerikos žodis visur bus galingesnis ir lemiantis.

Todėl, jei lietuvių tauta anais laikais pasitikėjo Jung
tinių Valstybių prezidento šūkiams, tuo labiau jiems 
pasitiki dabar. Prezidentas Rooseveltas nekalba tuščiai, 
savo žodžių nemaino, pažadais nežaidžia. Amerika ir 
vėl išeis laimėtoja. Ir su jos laimėjimu laimės visos 
tautos, visi žmonės. Laimės ir Lietuva. Ji vėl bus lais
va ir nepriklausoma valstybė.e

SLA pirmininkas F. Bagočius pagrąsino teismu vi
sus lietuvių komunistų laikraščius ir tautininkų “Dir
vą”. Jisai reikalauja, kad tie laikraščiai atšauktų tar 
riamus šmeižtus prieš SLA ir jo valdybą. Jei tai ne
bus padaryta, Bagočius bus priverstas tuos laikraš
čius patraukti į teismą.

Negerai, kad šiais laikais lietuvių organizacijoj kyla 
tokie ermyderiai, kurie lietuviams neina į sveikatą. Vi
są energiją reiktų pakreipti lietuvių vieningumui stip
rinti, bet ne šmeižti vieni antrus.

Vienybė rašo:
“šiuo metu kai eina kova tarp laisvės ir verguvės, 

malonu girdėti, kad 360,000,000 indusų tautai ren
giamasi, pagaliau, duoti laisvę, dar maloniau, kad 
tą laisvę duoda tos valstybės, kurios šiandien žūt
būtinėje kovoje su tautų pavergėjais ir išnaudoto
jais. Mes visuomet buvome nuomonės, kad didžioji 
Indijos tauta, vadinamasis Britanijos karališkojo vai
niko brangiausias akmuo, turėtų suspindėti nauja 
laisvės šviesa ir užimti savo vietą laisvųjų tautų ir 
valstybių tarpe.

Ypatingai šiuo metu, kada demokratinės valstybės 
kovoja už tautų laisvę, Indijos nepriklausomybės pa
skelbimas būtų vienas iš tų rodyklių, kurios rodo į
titaalą, dėl kurio šiandien mes kariaujame.”

(“Draugas”, 1917 m. ba
landžio 7 d.).

Karo rezoliucija.... Jung
tinių Valstybių senatas 82 
balsais prieš 6, priėmė re
zoliuciją, kuria oficialiai pa
skelbiamas karo stovis tarp 
Amerikos ir Vokietijos.

•
lr Austrija prieš Ameri

ką... Austrija taip pat vei
kiai pertrauksianti ryšius su 
Jungtinėmis Amerikos Val
stybėmis. Austriją prie to 
spirianti Vokietija.

•
Vokiečiai areštuoja kuni

gus... Kun. Stasys Čepulis 
rašo, kad jis vokiečių areš
tuotas 1916 m. spalių mėn. 
23 d. Marijampolės mieste, 
iš kur išgabentas tiesiai į 
Celle. Už ką jį vokiečiai a- 
reštavo, ir pats kun. Čepu
lis nežino.

illh»

Po svietą pasidairius'
Balšavikų gazietos prane

ša, kad dabar Maskvoj ra
šo: P. Cvirka, L. Gira J. 
Šimkus, S, Nėris, K. Korsa
kas ir kiti, rusais virtę lie
tuviai.

Išgamų, išsitverLėlių yra 
visose tautose. Buvo, yra ir 
lietuvių tautoje. Gaila, tik, 
kad lietuviai perilgai juos 
šėrė. Lietuvoj jie buvo lyg 
anoj Krylovo pasakėčioj 
kiaulės po ąžuolu, kurio gy
liais mįsdamos knaisiojo 
šaknis. Senai reikėjo jas iš
vyti į Maskvą.

Kultūringumas ir sąžinin
gumas... “Dabar tautinis su-* 
sipratimas jau šiek tiek ži
ba, bet tėvynės mylėtojų 
darbas neužbaigtas. Reikia 
atbudusius tautiečius kelti, 
kad visi būtų kultūros žmo
nės. O kultūringumas be są
žiningumo yra didelė mela
gystė”.

Netrukus išeis “Garsas”... 
LRKSA organo reikalai tvar 
kosi ir, rodos, apie šio mė
nesio pabaigą bus suspėta 
pirmąjį numerį išleisti. Su
sivienymo laikraščiui vardas 
yra duotas “Garsas”.

Kaizeris planuoja užpulti 
Ameriką,... Gerard, buvęs. 
Amerikos ambasadorius Vo
kietijai, sako, kad Vokieti
jos militaristai seniai turėjo 
mintyse užpulti Jungtines 
Valstybes, jei jiems pasisek
tų laimėti karą Europoje.

Slenka žemė iš po jut ko
jų.... Laikraščiai praneša, 
kad socialistų ir laisvama
nių tikroji pažiba, jų šlamš
tas “Kardas-Šakė” užvertu
si kojas. Leidėjai subankru- 
tijo. Bankrutija jų protas,
bankrutija ir laikraščiai....
Slenka žemė iš po jų kojų...

•
“Karo sesija”.... Šiandien 

susirenka Jungtinių Valsty
bių kongresas specialėn se- 
sijon, kuri laikraštininkų 
pavadinta ‘karo sesija’, šioj 
sesijoj visu rimtumu bus 
svarstoma santykių su Vo
kietija klausimas, kuris yra 
opus ir gali privęsti prie 
paskelbimo karo.

•
Baisūs mūšiai... Prie St. 

Quentin tvirtovės eina bai
sūs mūšiai prancūzų ir an
glų su vokiečiais.

Bruklyno lietuviškų rus- 
kių gazieta negali išfige- 
riuoti, kaip žmogus, turėda
mas pinigų, gali badauti. 
Savo tavorsčiams pasakoja 
šitaip. Esą, “kun. J. Pruns
kis giriasi gavęs telegramą 
iš Sibiro nuo vieno savo ge
ro kamaroto. Iš to jis daro 
išvadą, kad jo kamarotas 
dabar badauja. Kaip jis ga
li badauti turėdamas pinigų 
telegramams apmokėti?”

Bšlšavikai tur būt, fige- 
riuoja, kad pinigai yra ly
gūs duonai. Jei duonos nė
ra, tai pinigais gali savo 
pilvą prikimšti. Ir būsi so
tus. Pas-* balšavikus viskas 
vėžiškai.

Niuvarke yra įsteigtas 
toksai balšavikų centras. 
James, sako, viskas taip, 
kaip Sov. Rusijoj: rusiški 
stalai, suolai, rusiški daik
tai, rusiška arbata viskas, 
sako, sudaro “ Darbininkų 
Šalies atmosferą”. Bet žiū
rėkit, kas tą centrą sudaro:

Skaityti tik kad skaity
tum yra tuščia; skaityti ir 
protauti — šis tas; skaityti 
ir jausti — tobulybė.

Goethe

‘ ‘daktarai, dantistai, advo
katai, kunigai įvairių tiky
bų ir patys aukštieji dvasi- 
sininkai, slaugės, profeso
riai, rašytojai, artistai, uni
jų vadai, fabrikų vedėjai, 
net ir bankininkai”.

O darbininkų? Nei vieno, 
tavorščiai!

Štai, ir vieryk baisa vi- 
kkms. Gazietose rašo, kad 
jie faituojas už “rojų’’ dar
bininkams. Ale kaip tik įs
teigia kokį “rojišką kampe
lį”, tai tuojau į jį sukviečia 
kapitalistus (fabrik'ų vedė
jus), bankininkus, net kuni
gus.

Balšavikai garsina, kad 
Amerike pabrango cibuliai. 
Priežastis esą ne karas, mo 
nopolis.trustas, spekuliaci
ja, ale ta, kad nuo kaikurio 
laiko cibulius pradėjo var
toti ponija — savo ašaroms 
išspausti.

Kaip žinote, tavorščiai, 
dabar apie kitų pronazišku- 
mą ir stikinimą už kapita
lizmą, kad jis pamirštų net 
save, bet gelbėtų Sov. Rusi
ją, labiausiai, verkia balša 
vikai. Kadangi jie daro tik 
aplinkybių verčiami, dėl to 
ašaros jiems savaimi ne
krinta iš akių. Todėl pri
versti naudoti cibulius.

BUY
UNITED STATES 

DEFENSE

STAMPSU|ir
LINDBERGHAS IR FORDAS

. V • J

>x< •
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< “Draugas” Acme telephoto)

Henry Fordas ir Charles Lindberghas, kurį Fordas 
pakvietė savo dirbtuvėn Willow Run, gaminančio j bom-
banalius

• <
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CHICAGOJE
"Bunco party" ' 
Raudonojo Kryžiaus 
naudai

IR APYLIKKISE

Meirose Park. — Kovo 22 
d. Meirose Park, Bellvvood 
ir Maywood lietuviai, Com- 
munity Building surengė 
“bunco party” Raud. Kry
žiaus naudai. Komisija su
sidėjo iš: N. Petraitienės, A. 
Tamelienės, A. Jončienės, S. 
Tarutienės, I. Rudzinskie- 
nės ir C. Steigvilienės. At
silankė apie 200 žmonių. Po

DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
Budrik Annex Furniture Mart, 
senoji krautuvė bus išparduo
ta — per 30 dienų eina išpar
davimas — 55% sutaupos. Ka
da Budnikas užpirko 18 kar- 
lodų rakandų, kada kainos bu
vo žemesnės ir kad dabar bū
tinai yra reikalinga išparduo
ti, nes namas yra išrenduotas 
dėl Chain Store, ir namas bus 
remontuojamas tuojau, todėl 
jums gera proga yra pirkti ra
kandus už tokias žemas kainas 
pigiau kaip wholesale. Ir to
kia proga tepasitaiko tiktai 

per 25 metus. Kad viskas ima 
laiką per 30 dienų, turi būt 
išparduotas:

160 5 ir 3 šmotų Bedroom 
Setų

245 2 šmotų Parlor Setų

450 Pečių — Aliejinių, Ang 
liaių ir Galinių

350 Radio Setų, Matrasų 
Lovų, Komodų, Springsų, 
Karpetų.

Ehktrikiniai Phonografai ir 12 
Rekordų vervė ijHO.OO už

$19.50
Didelis Radio po

$10.00
Radios 1942 RCA Victor, 

Zenith ir Phiico.

Čionai paminėsiu tiktai ke 
lėtą iš tūast&neių Bargenų, ku
riuos Budnkas pasiūlo jums 
šiame galutiname uždarymo iš 
pardavime — Budrik’s Annex 
W areno ūse.

9x12 Klijonkės po

$2.99 ir aukš.

Didžiuojamės
žaidimo kalbėjo Meirose Pk. 
Chief of Police, Col. Robert 
Wigglesworth apie Raud. 
Kryžiaus veikimą. Jis yra 
Meirose Parke Raud. Kry
žiaus skyriaus viršininkas.

A. Švilpauskienė iš aavo 
pasidarbavimo pridavė $58.

Po $10.00 aukojo: Mari
jonų Bendradarbių 1 skyr., 
Wm. Milasus $10.50. Po 
$5.00: Kančios Jėzaus ir 
Šv. Pranciškaus draugystės, 
K. Kantautas, A. Švilpaus
kienė, A. Mažeikaitė, S. Ši- 
manski, A. Urbelis, Wm. 
Kudal, Geo. Domesevicz,

jaunu
Cicero. — Rašant apie ki

tus veikėjus, negalima pra
eiti neparašius nors kelių 
eilučių apie jauną ve'kėją 
Edvardą Mikutį, kuris yra 
gražiu pavyzdžiu jaunajai 
Amerikos lietuvių kartai.

Ed. Mikutis yra čia g) 
męs, augęs, pradžios ir auks 
tesnę mokyklas ba gęs pa 
lengva įsitraukė ir taip įsi
traukė į lietuvišką veikimą, 
kad šiandie negalėtumėm be 
jo apsieiti. Jis yra sekre
torium kelių lietuvių drau
gijų, Šv. Antano Parapijos 
Namų Savininkų Klubo, ne-

$6.00 Roman Collins. Po magai darbuojasi ir politi- 
$2.00: Mrs. A. Pabiyanskas, i koj, nes šiuo metu yra ko
P. Sakenas, M. Yanšauskie- 
nė. Po $1.00:' Mrs. Impelis, 
Blaise Studio, John Kush- 
lis, Ignas Gedzus, John Ja- 
nasky, Rose Starus, Anna 
Sukant, Eleanor Žvirblis, 
Jim Rassels, K. Misevičiūtė, 
Ona Vaitkienė, Ona Kiau- 
nienė, Rozalija Vitkienė, Ma
rijona Starienė, Pranciška 
Bacevičienė, Antanas Čepai
tis. Kiti aukojo smulkęs 
niais.

misionierium • vandens de
partamente. Laisvai vartoja 
lietuvių kalbą ir jos nesigė
di net svetimtaučių tarpe 
Nežiūrint, kad jau yra šei 
mos tėvas (jo žmona taip 
pat yra žymi Cicero veikė 
ja), vienok visur dalyvauja, 
visur darbuojas.

Ed. Mikučio motina yra 
irgi šviesi moteris. Moka 
net kelias kalbas (rusišką 
lenkišką, vokišką ir anglis-

Viso pelno (su aukom iri *r ^ra keliavus
"bunco party”) liko $236-1Gyvena 3ykiu sa sūnum.
52. Pinigus N. Petraitienė Mikučiai yra nuolatiniai
įteikė Raud. Kryžiaus Mei
rose Park skyriui.

Pagelbininkės prie “bunco 
party” buvo: Lorraine Pet
raitis, Frances Tamclis, Mrs. 
W. Krusinis, Antonette Zear, 
Bernice Sokolas, Frances 
Bartulis, taipgi Niek Petrai
tis, Anton Tamelis, John 
Narsutis ir Tony Kishunas.

Komisija

dienraščio “Draugo” prenu
meratoriai. A. Valančias

Scrtim' ‘
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 8 d., I 
8 vai. vakare. Aušros Vartų 
parapijos mokyklos kamba
ry. Skyrių ir organizacijų | x dr Starkus,

I Marianapolio kolegijos pro- 
fesorius, atvyksta Chicagon 
dalyvauti Lietuvos Piliečių 

Valdyba g^.gO8 auvažiavime. Apsis- 
— 'tos pas savo giminaitį kun.

mu
atvykti. Turime aptarti ba 
simą pikniką ir kitus svai 
bius reikalus.

GAL PRISEIS VARTOTI KARIETĄ..
tet OLD QUAKER bus Jums pristatyta! Ir kiekvienas lašas 
toliau bus “Top-O£-The-Crop” degtinė Kiekvienas lašas bus 
paimtas iš mūsų “penkių i-l-g-ų metų senumo’* sandėlio!

Draugystės Palaimintos Albavičių.
Lietuvos mėnesinis susirin- x Jonas Kulikauskas, Jr., 
kimas įvyks trečiadienį, ba- 2322 W. 24th St., tarnaująs 
landžio 8 d., 7:30 vai. vak., Dėdės Šamo kariuomenėj 
Chicagos Lietuvių Audltori- 1 Velykoms parvyko namo 
joj. Visi kviečiami atsilan paviešėti. Jis yra sūnus dnr. 
kyti. | “Draugo” intertaipisto ir

Lucille 8. Dagis, rast i veik5)° Jono Kalikaaak°

X Town of Lake Moterų 
Są gosi 21 kuopos svarbus 
susirinkimas šaukiamas šia
ndie, balandžio ž dieną, že
mutinėje Šv. Kryžiaus mo
kyklos salėje 7 vai. vakare.

šė, kad vakaras įvyks ba 
landžio 11 d . Chicagos Lie 
tuvių Auditorijoj (mažesnėj

STUiGHlBOUtlON NHiSKFY • ItPtOOF • THIS WHISKEYIS S VMRS OLD . TIK OLD ŪUAKE1C0., LA*TD«EM)1G, INI.

X Dr. Emily Krukas yra
išvykus į gydytojų kongre
są St. Louis, Mo. Į kongre
są yra daugiausia suvažia
vusių daktarų, kurie specia
lizuojasi moterų ir vaikų li
gose. Grjš pabaigoj savai- mo rungtynėse. Reiškia, jis vietą 400 jardų “free style
tės. yra trečioje vietoje A. J. V 

“breast stroke” plaukikų —X Kun. K. Barauskas Ve
lykoms buvo išvykęs į Chi- Į čempijonų tarpe. Jau tre- 
cago Heights, su dvasine pa- čias metas, kaip jis laiko tą 

svetainėj). Bus vakarienė. Į galba lietuvių Šv. Kazimie- Sark§-
gera muzika šokiams. Įžan j ro bažnyčioje. Dabartiniu i x Jonas Mačlonis, United 
ga visiems nariams ir jų i klebonu ten yra kun. P. Ka- States Coast Guard, New
draugams nemokama. Ko 
misija Tarnas S. Janulis ir 
Jonas Dimša sako, kad visi 
atsilankę turės progos va-

tauskas.

plaukimo rungtynėse. Ame
rikos lietuviai pasižymi įvai
riose sporto srityse.

X 12 Wardo Taverninint* 
kų Sąjungos nariai šiandie, 
bal. 7 d., 2 vai. popiet ren
kasi posėdžiui į Ecg Bill

Matrasai vertės $12.00 po

$4-95 ir aukš.
Springsai, lovos vertė $12.00 po

$4.95 ir aukš.
Mažiukai karpetai po

59 centus
5—šmotų porcelain Dinette 

Setai po

$14.50
7-šraotų Dining Room Setai pt

$38.00
Gražios Knee-hole Deskos 

vertos $30.00 po

$12.00
Minkštos Kėdės — Roeking 

Chairs po

$4.95 •
Minkšti apmušti Krėslai 

v ertė $29.00 po

$14.50
2—šmotų Parlor Setai 

vertė $100.00 už

$42.50

JOS. F. BUDRIK,
Ine.

3409 ir 3241 South
Halsted St.
Tel. Y artis 3088

WCFL 1000 K. Sekmadieninis 
Programas 5:30 Chicagos laiku

Nuoširdi padėka
Town of Lake. — Labda 

rių Są-gos 1 kuopa nuošir
džiai dėkoja visiems už pri
sidėjimą prie vajaus vaka
rienės, kuri visais atžvil
giais pavyko.

Dėkojame kleb. kun. A. 
Linkui už patarimus ir pa
sidarbavimą Labd. Są-gos 
reikalais, pirm. M. Sudeikie
nei už jos didelį triūsą, nes 
jos pasidarbavimu gauta A. 
K. Maneikių 12 šimtų dole
rių.

Dėkojame Maneikiams ir 
visiems kitiems amžiniems 
nariams už gausias aukas.

Visiems programos daly 
viams: vyrų chorui, moterų

Iš Palaimintos
Lietuvos draugijos 
susirinkimo

Bridgeport. — Draugija 
Palaimintos Lietuvos laikė 
mėnesinį susirinkimą kovo 
11- d. Pirm. J. Jacka .atida
rė susirinkimą ir perstatė 
Frank Bakutį kaipo naują 
vice pirmininką, kuris ūžė 
mė vietą.

Toliau pirmininkas prane
šė, kad mirė draugijos na
rys Domininkas Rupšis. Na
riai sustojo atiduoti jam 
paskutinę pagarbą.

Protokolas ir koresponden 
ei jos perskaitytos ir priim
tos. ♦

Auditorijos raporte, pir
mininkas, kuris atstovauja 
draugiją, net viens direkto
rių, pranešė, kad darbai 
sklandžiai eina ir visi sten
giasi palaikyti namą gerai 
finansiniu atžvilgiu.

Biznio komisija surengi
mui priėmimo Saldžiausios

chorui, Pikturnaitei, Nor-1 Širdies Viešpaties Jėzaus 
j karna, Pfetkelytei, Metrikie draugijos, kuri formli-ai pe
nei, šimučiui, visiems auko
tojams, pasidarbavusiems: 
M. Sudfeikienei, Kneižienei, 
Vaznienek Doršai, Mąslaus 
kienei,. Norbutienei, Kilmitz, 
Ragauskienei, Jotkienei, L> 
ndienei. Mickūnienei, Stasel- 
skienei, A. Snarekienei už 
atsilankymą ir aprašymą 
mūsų vakaro ir kitiems, ku. 

j rie tik kokiu būdu prisidė- 
' jo prie bankieto pasiseki - 
moj Labdarių 1- kuopa

rėjo į Palaimintos draugiją 
prieš pora mėnesių, prane-

VVOIK STtaiO
1945 VVest 15’*’ Street
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X Vyčių spaustuvės di
rektoriai šį vakarą turi svar

, , . . bų posėdį. Aptarta visa ei-karą praleisti labai smagiai. , . , ,* ° le svarbių klausimų.
Pirmininkas pranešė, kaa 

dabar vyksta naujų narių 1 
gavimo vajus ir visi 18-25 
metų amžiaus galės įstoti 
dykai per minėtą vakarą. OJ

X J. Andrekaitė, brigh- 
tonparkietė, vakar iš Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
bažnyčios palaidota Šv. Ka

. . . „ „ zimiero kapuose. Mirė pa-visi virs to amžiaus uz pust , „. . . 7.• •
įstojimo. Pomirtinė 5250.0C. C‘°’ )aUny3teJ’ ,SElrSUS pK1

t-
S vai.

o ligoj po $5.00 į savaitę 
Draugija finansiniai sto v. 
labai gerai.

Ligonių raportai perska* 
tyti ir patvirtinti lankyto 
iš

sekantis susirinkimas 
vyks balandžio 8 d
vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj. L.

Vyrai, Moterys Virš 40 
m. Nebūkit Silpni, Seni!

JuiiMkitė* SnmrkŪM, Mvlrfi, Daug Jntiuenin.
Vartokite Ortrex. Jame yra nbelnt ntlpry- 
lal, žadintojai, dažnai r ei k n I1 n ari po 40 n* 
— kOnani, stinKanttem geležies, kalkių 
plioaphorato. Vitamino BĮ. 73 metų am
žinus dūkiams rašo: 'Tau labai patarna
vo mano ligoniam. Ai imta Jj vartojau. 
Pasekmės paikios"’. J strykt to apeelal 35c 
kiekio Ost re Tonle Tableta dė! ausi paži
nimo. šiandien už tiktai 29c. Pradėk Jaus
tis smarkesnis ir jaunesnis nuo Ūlos pa*, 
dienos. Parsiduoda visose gerose vaistinėse

Vienintelė lietuvių 
Wholesale Liąuor 
įstaiga Chicagoje

London, Conn., taipgi sykiu 
su Juozu Jodka dalyvavo i Buffet, 41U So. Richmond 
National A. A. U. plaukimo 19t- Są-gos pirm. yra lietis 
turnyre ir laimėjo ketvirtą vis Wm. A. Popeli.

ai

BUY
unite ir 
STATE* 

lVI NGS 
OND*mnanur*

CONRAD
Fotografas

Studija Įrengta pir 
not rOUtes nu mo- 
drrnlftkomla užlal 
domia Ir Hollywood 
SrtMoml*. Darba* 
Garantuot

Didrll* Pasirinkimas 
Naminių, Importuotu 

ir Lietuviukų Gėrimų.

Parduodame 
Sekančią Dieną.

Užsakymai ISvežiojami
Vai.: 10 iki 3 Kasdien

Tiktai Tavemams.

420 W. 63rd Street
Tel.: Biznio • ENGIerrood MM 

Res.: ' ENGlewood 5840

kis metus ir penkis mėne
sius.

X L. Vyčių choras ren 
giasi koncertui, kurs bus 
gegužės mėn. 9 d. Šv. Anta
no parapijos salėj. Dėl to 
svarbu, kad choro nariai 
lankytųsi į repeticijas. Dar 
priimami į chorą ir nauji 
dainininkai. Dainuojantis 
jaunimas prašomas susirink 
ti šį vakarą 8 valandą į Lie
tuvių auditoriją, 3131 So. 
Halsted St.

X Juozas Jodka, kun. M. 
Jodkos, MIC., brolis, kuris 
studijuoja Massachusetts 
State universitete, balandžio 
4 d. vėl laimėjo trečią vietą 
National A. A. U. 220 jar
dų “breast stroke” plauki

FRANK VIZGARD, Sav.

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
6246-48 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel* REPubllc 1538—9

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
i----------------------------- ---------------------------—-

NEŽIŪRINT KUR BCNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE _ ( 
AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDA KLAUSOSI;

rMRGUTLr
RADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ)

Vienintčlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas 

Amerikoje!
— DEŠIMTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PENKTAI). Ir SEŠTAD. 7 v. v

WHFC-I45O kil
6755 So. VVestern Avenue

A IK A C D AR A D Pksirinkti ir Prisipirkti. L/AllS/AD L>ZA-D/AI\ Geresnės Rūšies Anglis
ATEINANČIAI ŽIEMAI 

KOL KAINOS NKPAKII.K IK KOL JŲ BAU GALIAMA GAUTO 
Geresnė* ItflšIcM Ansty* Gmkmmimm Tik 15 TiiIuik-^iiIu Val.«ttJiji 

(ValdžIoM iMitarimnl :ini(llnlnkania nurodo, ksi<l trumpoj ateityj, karSn pro* 
dtikrljos dėlei, gnlzkclltj Iranr.ltaii Iiuk žymiai mimaAtntas nuimi reikalam*) 

PKIIMI.OVIilT SAVO SANOP.I.IUS Ik sl.KASCIO PASIKlNIHMt):
U EMT VIHGIMA* l*m almutas Mine Kun, 15 (NA rrt 
g<T,| mainų, iIhiii dnlkiij laimia, Perkant &
toniM artm dnu<.am, už tunu .............................

Smulkesni yra daug plgo>nl.

BLACK BAM) LCMP anglys už $10.50

crnKk sKKVicu fhtroiibu.m carbon $11.00
(Salea Taksai yra ekotra)

CRANE COAL COMPANY
5832 SO. LONG AVĖ. TEL. PGRTSMOFTH 9623
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Kariuomenės Diena Chicagoje
"LIETUS LYJA, DARGANOTA 

AR GIEDRI DIENELĖ..."
15,000 PARADAS CHICAGOJE
KARIUOMENES DIEN£ MININT

Dangus apsiniaukęs, kar- kasdien augančios kariuome 
tkartėmis nukrinta sunkus nės, kuri šiuo metu prašo- 
lietaus lašas... Padangėje ' kusi 2,000,000 skaičių, mar-
dūzgia karo orlaivių moto
rai, o Michigan avenue grin 
diniu monotoniškai ir gar
siai dunda sunkūs žingsniai.
Skamba karo orkestras ' ir 
prasibeldžia sunkiosios ar
motos...

Chicaga vakar minėje 
Kariuomenės Dieną... Chica
ga vakar pagerbė savo ge
riausius vaikus, kurie kovo
ja už jos ir visos Amerikos 
laisvę. Tai geriausieji Chi
cagos lietuviai, airiai, žy
dai, filipinai, kiniečiai, neg
rai, lenkai... Tai didysis tau 
tų mišinys, suaugęs į vieną 
kūną ir ryžtingai kovojąs 
už savo naujosios žemes lai
svę ir kartų už savo tėvų 
žemes nepriklausomumą...
Busimieji kariai

Kartu su jau esamais ka
riais ir pereitų karų vetera
nais, vakar Michigan Ave
nue pražygiavo ir 400 busi
mųjų Amerikos karių, kurie 
vakar išlydimi į stovyklas, 
o virš jų galvų skraidė nau
jieji Amerikos karo orlai
viai.

Gal būt, pirmą kartą Chi
caga pamate savo kariuome 
nės augančią didybę, bet 
nebe pirmą kartą senutė mo 
tiną nubraukė nekviestą aša 
rą nuo savo skruosto ir iš
didžiai akimis palydėjo savo 
sūnų karių eilėse.
Paradai visam krašte

Visas kraštas vakar bu
vo pasipuošęs vėliavomis ir 
įvairiose Amerikos vietose
surengta įvairūs Kariuome- Miss Patricia Boyle, 29 me
nės Dienos minėjimai. tu, kuri netvčiams prarijo

Pirmą karią nuo pereito Velykų margutį, 
karo Amerika išvydo savo Atvykę gaisrininkai ją

______________________I atgaivino dirbtinu kvėpavi
mų ir ji nugabenta į St. 
Georgės ligoninę, kur gydy
tojai tikisi, kad ji išgysian- 
ti.

šuojančias pajėgas. Amerika 
nustebo ir pagarbiai ir išdi
džiai iškėlė galvą, nes ji pir
mą kartą pajuto savo galią 
ir pasiryžo sunkiai kovai.

Kaip karas pakeitė 
Velykų papročius

Buvo laikai, dar taip ne
senai, kai vietos didžiuosuo- 
se laikraščiuose Velykų pro
ga buvo plačiai aprašoma, 
ką Velykų proga dėvėjo Chi 
cagos turtingesnieji žmonės. 
Tam būdavo pašvenčiama 
puslapiai paveikslams ir ap 
rašymams, sakytum, jog tai 
svarbiausios pasaulio ži
nios. Paprastieji darbo žmo
nės į spaudą patekdavo, jei 
ji apiplėšdavo ką nors ar 
susimušdavo, aar panašų 
nusikaltimą papildydavo.

Tačiau šįmet laikraščiai 
nustebino visuomenę: rašy
dami apie Velykas jie rašė 
apie paprastąjį darbo žmo
gų ir paveiksluose matėsi 
daugiausia paprastieji ser
mėgiai. Tai karo išdava. Tai 
darbo žmonės šiaandien 
brangesni už išpaikintus sa
lonų gyventojus, kuriems ir 
Velykos dažniausia tik pro
ga geriau pasipuošti.

Neluptas kiaušinis 
pavojinga valgyt

APKERPA VYRO KELNES

(ojoųdap) svuov ..SBSn’BJa..)
Mrs. William C. Prescott, Washington, D. C., sava

norė Raudonojo Kryžiaus darbininkė, nukerpa savo vy
ro kelnių užlenkimus, kad galėtų įteikti Raudonajam 
Kryžiui, kuris renka atliekamas vilnones medžiagas.

Sulaikyti jauni tėvai 
palikę savo kūdikį

Jaunieji Mr. ir Mrs. 
Keneth G. Johnson prieš ke
letą dienų New Yorke Ma- 
cy’s krautuvėje paliko savo 
trijų mėnesių dukrelę ir pa
tys autobusu grįžo Chica
gon pas Mrs. Johnson moti
ną.

Tačiusi vėliau motina pri
sipažino policijai palikusi 
dukrą, nes ji maniusi, kad 
kūdikis susirąsiaa geres
nius namus kadangi tėvai 
neišgalėję suteikti kūdikiui 
tai, ka jie norėjo jai duoti.
. Tėvai šiandie laikomi po-

Viena nepaprasčiausių ! licijos priežiūroj ir pareiš-

Kataliku mokyklų 
vadu suvažiavimas
Šiandie prasideda 39-tas Na 

tional Catholic Educational 
Ass’c. metinis suvažiavimas. 
Suvažiavimas prasidėjo 10:- 
30 v., Stevens viešbutyje, kur 
atvykusius katalikų mokyk
lų delegatus pasitiko Man- 
chesterio vyskupas John B. 
Peterson, kuris yra sąjun
gos pirmininkas ir Chicagos 
arkivyskupas Samuel A. 
Stritch, kuris pasakys 
svarbiausiąją kalbą. 

Suvažiavime bus
suojama Amerikos švietimo 
sistemos perorganizavimas. 
Suvažiavimas baigsis ket
virtadienį.

Velykų nelaimių užklupo kė, jog jie norį susirasti sa
vo kūdikį. Jie buvo apsigy
venę New Yorke, kur John- 
sonas negalėjęs gauti darbo 
ir jie grįžę Chicagon.

WHOLESALE
LIQUOR
IŠTAIGA

Ureiin)«iM 
PO vtoą 
OlCBgO

1
Galės naudotis kitų 

ttokais

REMT-ITB 
SHUA 

LIETI R 
OF 4 A

Office of Defense Trans
portation tuojau įvykdys 
planą, pagal šį planą ūki
ninkai galės naudoti viens
kito trokus vežti produktus į sarai.

Pritruks degtinės
ir vėsių gėrimų

Pranešama, jog vyriausy 
bė uždraudė degtinės (Gin) 
gamybą ir todėl palengva 
turės išnykti labai mėgsta
mi šaltieji vasaros gėrimai 
Tačiau pardavėjai tvirtina,

Amerikos Legijono 
Moterys atžymi 
"Draugą"

Šiomis dienomis iš Ame
rican Legion Auxiliary, Illi
nois departamento gauta 
certifikatas, kuriuo atžymi
ma “Draugo” bendradarbia
vimas su Amerikos Legijo- 
nu.

Certifikate rašoma: “The 
cooperation of Draugas with 
the Darius-Girėnas Unit 
No. 271 of The American 
Legidn Auxiliary by free 
publicity merits our recog- 
nition”.

Delegatu suvažiavimas
Chicagoje, Dariaus Girė

no salėje 4416 So. Western 
ave, š. m. balandžio 9 d. 
7:30 vai. vak. įvyksta Chi
cagos, New Yorko ir Cleve- 
lando Lietuvos Piliečių Są
jungos skyrių * delegatų su
važiavimo iškilmingas vie
šas posėdis, į kurį yra kvie
čiami visi, kam brangi lai
sva nepriklausoma demokra 
tinė Lietuva.

Š. m. balandžio 8 d. 5 
vai. vak. Morrison Hotel 
įvyks Lietuvos Piliečių S- 
gos skyrių delegatų uždaras 
posėdis.

Įvairios žinutės
74 metų vyras gavo dar

bą. Detroite į darbą priim
tas toolmeikeris S. V. 
Courtney, 74 m., per trylika 
metų negalėjo gauti darbo. 
Atrodo jog pradeda stokoti 
amatininkų, jei jau samdo
mas 74 metų vyras.

Minėjo sukaktį. Praėjusį 
šeštadienį Jungt. Valstybių 
kongreso narys A. J. Sa- 
bath minėjo savo 76 metų 
sukaktį. A. J. Sabath sako
si, kad po karo nebemanąs 
kandiduoti į kongresmanus..

Sulaikė dviračių pardavimą
Washingtoo valdžios įsaky
mu uždrausta pardavinėti 
suaugusiems dviračiai.

Cukrus bus skirstomas
*

Karo gamybas ir kainų 
administracijos ofisai išlei
do pareiškimą, kad registra
cija cukraus paskirstymui 
bus pravesta, kaip yra su 
planuota, ir kad cukraus pa- 
kirstymas bus vykdomas.

Tik gal šiek tiek kiekvie
nas gaus didesnę cukraus 
porciją, negu buvo numaty
ta, nes numatoma daugiau 
cukraus išteklių.

Masinis mitingas
Teisėjui John T. Zuriui 13 

wardo ^Lietuvių demokratų 
klubas rengia masinį mitin
gą. Susirinkime taip pat 
bus pagerbta ir visi kiti de
mokratų partijos kandida
tai. Masmitingas įvyks sek
madienį, balandžio 12, 2:00 
vai. po pietų, Gimimo para
pijos svetainėje, 68 ir 
Washtenaw.

Susirinkimui kalbėtojai 
pakviesti kongresmonas R 
S. McKeough, kandidatas į 
senatorius, Ben Adamowski, 
kandidatas į kongresmonus, 
County Clerk M. J. Flynn 
Victor Schlaeger, for Coun
ty Treasurer, Thomas Byr- 
ne ir kiti.

Rengimo komisijon įeina 
13 wardo lietuvių dem. klu
bo pirmininkas John Jacka, 
Al. G. Kumskis, John L. 
Jatis, adv. R. A. Vasalle, 
Edward Kareiva, Anthony 
Musteika, William Bergelis, 
Walter Raginis, John Rim
kus, Joseph Gustaitis, A. 
Vish, Joseph Lenkart, St. 
Jučus.

Gali išnykti nikeliai
Jei vario, cinko ir nikelio j 

nebus galima gauti iš kitų 
šaltinių, tai National Geo- 
graphic Society projektuo-

ir Į ja, kad centai ir penktukai 
i gali išnykti iš apyvartos li- 

disku-' gi karo pabaigos.

Kiek reikia 
kareiviams audiniu.

Armijai reikia 350 bilijo
nų jardų medvilnės audinių. 
Iki šiol gauta tik pusė rei
kiamo kiekio.

Cinkas, varis ir nikelis iki 
šiol vartotas centams ir 
penktukams būtų naudoja
mas karo gamybos reika
lams.

1941 m. Jungt. Valstybių 
buvo padaryta 300,000,000 
nikelių, kurie svėrė 1,740 
tonų.

Kai bus piašalinti visi 
prašmatnumai

Chicagietis nori 
pasimatyt su karalium

Iš Londono pranešama, 
jog seržantas Woodrow 
Jorgensen, chicagietis pa
siųstas su Amerikos kariuo

, ... » Apskaičiuojama, kad pagirios karaliui laišką, prasy « .. . , ,, J x r . salinus kelnų ir rankoviųdamas pasimatymo su juo », . ., J .užlenkimus, įvairias juostasir su karaliene.
Jorgensenas norįs išgirsti 

ką karalius galvojąs apie 
Ameriką ir jis norįs papa-

jog degtines atsarga esanti • ga^įį karaliui, ką jis ma- 
tokia didelė, kad jos turės n^g apįe Angliją.

Churchillui esant Wa- 
shingtone seržantui Jorgen- 
senui teko su juo pasimaty
ti. Manoma, jog amerikie
čiui pasimatymas bus su- 

! teiktas.

užtekti visai ateinančiai va-
W. IAVTEH, Sav.

MUTUAL LIQTTOR CO. 
47OT S. Halsted St '
<v* nniTT.ICTARD M14

rinką. šis planas prailgins
1 vartojamą padangų ir viso
kių mašinų.

Kiek daugiau bus galima 
gauti whisky arba romo, ku 
rių gamyba dar nesulaikyta.

ir kitokius galus susidarys 
audinių kiekis, iš kurio ga
lima bus pasiūti per 350,000 
švarkų vyrams.

Moterys karo tarnyboje
Karo produkcijos Taryba 

mano, kad šių metų pabai
goje prie karo produkcijos 
darbų dirbs 4 milijonai mo
terų. Tai bus šešis kartus 
daugiau, negu dabar dirba.

Linksma ir graži
radio programa

Auštant pavasariui vi
siems malonu pasiklausyti 
gražių pavasarinių lietuviš
kų dainelių. A. Bazis, M. 
Batutis, F. Jakubauskas, ra 
dio granadierai, pasirengę 
padainuoti daug tų dainų. 
Be to “dėde” Vaitekūnas tu
ri gražių juokų, o tarpuose 
bus smagios muzikos, žinių 
patarimų ir pranešimų šių 
programų — Peoples Furni- 
ture Co. dabar tęsia didelį 
pavasarinį išpardavimą, kas 
suįdomins kiekvieną reika
laujantį naujų namams rei
kmenų. Taigi nepamirškite 
šiandie, antradienį 7 valan
dą vakare, užstatyti savo 
radio ant stoties WGES ir 
pasiklausyti. Rep. XXX

WHOLESALE

FURNITURE
BROKER

Dining Room Sets — Parlor 
Setg — Bedroom Sets — Rūgs • 
— Radios — Refrigerators — 
Washers — Mangels — and 

Stovės.
Natiionally advertised items.

ALEX ALESAUSKAS and SONS
FACTORY REPRESENTATIVE

6343 South Westem Avenue, Chicago
Telefonas — REPUBLIC 6051

Daktaras pas ligonius 
važiuoja dviračiu

Dr. Douglas Boyd, 312 N 
Sheridan road, paskelbė, jog 
jis savo automobilį paliko 
garaže ir pas ligonius va
žiuojąs dviračiu. Jis mano, 
kad jo pėdomis paseks ir 
kiti gydytojai.

% J

Jr

VIENA Iš STIPRIAUSIŲ AMERIKOIE
Taupyki! apsaugotoj įstaigoj, kad užtikrinti aavo ateitį. Apart ap- 
draudos mes turime dklžiausį atsargos fondą visoj Illinois valstijoj

Duodam paskolas už 4^2% ir aukščiau

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASS'N. OF CHICAGO

Justin Mackievvich, Pres. and Mgr.
4192 ARCHER AVENUE________________ Tel. VIRGINIA 1141

CHARTERED AND SUPERVI8ED BY U. S. GOVERNMENT 
MEMBER OF FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP., Washington, D.

Daily 9 A. M. to 4 P. M. Wed. 9 A. M. to 12 noon, Saturday 9 A. M. to 8 P. M.

Kad visiems 
užtektu arbatos

Karo produkcijos taryba 
Išleido naują įsakymą, ku
riuo sakoma, kad bus ma
žiau gaminama kasdieninių 

1 reikmenų, o daugiau karo 
I reikalams reikmenų.
Į Kainų administracijos ofi 
sas nustatė kiek arbatos 
bus galima parduoti, kad 

1 visiems užtektų.

Sutrumpės marškiniai
Jau nustojo gaminti šilki

nių ir dirbtino šilko kojinių. 
Jau kalbama, kad vyriški 
marškiniai bus sutrumpinti.

Šiemet, turbūt, pasiliks 
marškiniai kaip buvę, bet 
kitais metais tikriausiai 
marškiniai sutrumpės.

I"\ A P A P Yra Geriai,sias I-aikas Pirkti Pirmos Rūšies L/r\Dz\lx Namu Materiiola Dar Žemomis KainomisNamų Materijolą Dar Žemomis Kainomis.

PIRM PIRKIMO
Atvyk į mūsų jardą lr apžiūrėk ata
ką lr aukštą rūšį LENTŲ—MTLIz- 

,WORK — STOGŲ IR NAMŲ MA- 
TERIJOLĄ. DAI garažų, porčių, viš- 
kų, skiepų ir flatų. PASITARK SU 
MCSŲ EKSPERTAIS <1*1 konstruk
cijos Ir pertaisymo namų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS DYKAI •
Cash arba Lengvais Išmoksimais 

STANLEY LITWINAS, General Manager
CARR-MOODY LUMBER CO.

LIETUVIAI SALESMANAI
3039 South Halsted St. Tel. VICtory 1272


