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Artėja lemiamosios i kautynės Tunisijoje
^Apsistoja lietus ir smilčių pustymai; 

amerikiečiai pulsis prieš Rommeli
lą pat laiką britai surems priešą 
Mareth tvirtovių linijoje
SĄJUNG. ŠTABAS š. Af

rikoj, kovo 21. — Pietų
centralinėj Tunisijoj apsis
toja prieš keletą dienų kilęs 
lietus ir smilčių pustymai. 
Amerikiečių divizijos ir bri
tų 8-osio8 armijos jėgos tad 
pasirengusios tuojau mestis 

4 prieš fieldmaršalo Romme
lio jėgas.

Nacių kariuomenė 
. k Italijos, sakoma,

ištraukiama
Jk LONDONAS, kovo 21. — 

Čia gauta, žinių, kad vokie
čių kariuomenės dalys iš I- 
talijos ištraukiamos ir siun
čiamos į kitus frontus.

Kokios tos dalys ištrau- 
ir kaip jos didelės,

nėra žinoma. Ir pats ištrau
kimas iš kitur dar nepat
virtintas.

U.S. bombonešiai 
smogė vokiečiams

LONDONAS, kovo 20.— 
^Amerikos bombonešiai ata

kavo vokiečių submarinų 
statybos centrą Vegesack, 
Vokietijoj. Paskelbta, kad 
naciams sukelti- nepaprastai
dideli nuostoliai.

Atakose dalyvavo 115 
bombonešių. 26 vokiečių 
lėktuvai numušti. Du bom
bonešiai negrįžo.. -f •

4L

Amerikiečiai priešą su
rems iš šiaurvakarinio šono, 
o britai — Mareth tvirtovių 
linijoje.

Čia sakoma, kad tai bus į 
lemiamosios kovos — bus 
galutinai apsidirbta su gud
riuoju Rommeliu, kurs ke
linta savaitė visomis pusė
mis trankosi ir niekur netu
ri pasisekimo prasimušti 
per sąjungininkų linijas.

Amerikiečių šarvuotųjų 
divizijų vadas Įeit. gen. Pa- 
tton konsoliduoja savo jė
gas Gafsa apylinkėse, iš 
kur smogs stačiai j Gabes 
uostą, per kurį Rommelis 
gauna paramą iš Sicilijos ir 
Europos. Ka i šis uostas bus 
uždarytas, jis tolesniai ne
sulauks karo reikmenų ir 
medžiagos.

Numatomos atkaklios ko
vos, nes ten plotai kalnuoti, 
kuo priešas tikisi naudotis. 
Yra nepaprasti sunkumai 
kalnais ir slėniais šarvuo
tosioms divizijoms žygiuoti. 
Bet ryžtingumu suklupdyti 
priešą visos kliūtys bus nu
galėtos.

v

Vokiečiams nesiseka persimesti per 
Donec upę; rusai triuškina tankus

Smolensko fronte rusai eina 
pirmyn; kitur taip pat rusams sekasi

ve

s
"Draugai” Acme photo

Sąjungininkai atsiėmė Gafsa. Dvi 'Amerikos armijos dalys žygiuoja pirmyn Tunisi
joje, “ašies” laikomus Gabes ir Sfax uostus. Britų 8-toji armija puola iš pietų. Rommel 
norima suvaryti į “kišenę“. Jam atviras kelias lieka į jūrą.

MASKVA, kovo 21. — So
vietai praneša, kad vakar 
kuone visą dieną žemiau 
Charkovo vokiečių divizijos 
visu savo pašėlimu darba
vosi keliose vietose persi
mesti per Doneco upę. Bet 
rusai atlaikė visas vokiečių 
atakas ir neleido vokiečiams 
pereiti upės. A^ot sovietų, 
daugiau £aip 800 vokiečių 
nukauta ir 16 jų tankų su
tikinta.

Šiaurių link nuo Charko
vo, anot sovietų komunika
to, Smolensko fronte rusai 
atsiėmė keletą sodybų ir 
daugiau kaip 700 vokiečių 
nukovė.

Toliau į šiaurius maršalo 
Timošenko armija veržiasi 
Staraja Russa link greta 
Ilmen ežero.

MIRĖ KUN. A. MILUKASb » i

Rytuose kovo 19 d. mirė 
žymusis lietuvis patrijotas, 
rašytojas ir publicistas kun. 
Antanas Milukas.

Laidotuvės įvyksta rytoj, 
kovo 23 d. po gedulo pamal
dų V. Jėzaus Atsimainymo 
parap. bažnyčioje, Maspeth, 
L. I., N. Y.Lėktuvai pataikė 

2 japonu laivams N. Y. arkivyskupas 
sąjung. štabas Aus- 'Spellman Londone

tralijoje, kovo 21. — šiaur- 
vakarų link nuo N. Gvine-
jos sąjungininkų bombone
šiai bombomis pataikė 
dviem iš trijų japonų kro
viniams laivams. Laivai 
plaukė Rabaul link, New 
Britain.

CORYDON, Ind. — Čia ir

Kijeve įtaisyti
Kruppo fabrikai

> ✓ z
LONDONAS, kovo 21. —

U Berlyno per radiją skel- k“e potvyniai a-
biama, kad Kijeve. Ukrai- Pic 100 Seim» i4S“)° i4 ~- 
noa mieste, įtaisyti dideli |™»- 1X1 PUgčrt-

Kruppo fabrikai gaminti
plieną, municiją ir įvairių 

r rūšių mašinerijas.
t’

Svarbiausieji Kruppo fab
rikai yra Easuose, Vokieti
joje. Sąjungininkų lakūnai 
tuos fabrikus Essuose daž
nai bombarduoja.

Britai nuskandino 
*8 ašies laivus

LONDONAS, kovo 21. —

SąjungMų ekspertai tariasi 
apie priemones kovoti su submarinais

LONDONAS, kovo 21. — Bombonešiai ir patruliniai

-t I ' 1/. , •- s.

Sąjungininkų kariniai eks
pertai ieško priemonių ir 
daro planus, k kaip sėkmin-. 
giau saugoti laivų konvojus 
vidury Atlanto vandenyno

LONDONAS, kovo 21. — 
Nevv Yorko arkivyskupas F. 
J. Spellman iš Afrikos čia 
atvyko. Dalyvaus mirusio 
kardinolo Hinsley, West- 
minsterio arkivyskupo, lai- 1 
dotuvėse.

■tArkiv. Spellman, U. S.

laivai konvojus gali saugoti 
Atlante tik per 750 arba 
800 mailių nuo pakrančių. 
Tokiu būdu apie 400 mailių 
Atlanto vidury konvojai tu

(Šiandie per radiją kai 
bėjo diktatorius Hitleris, 
žinote, ką jis pasakė? Jis 
pareiškė, kad Rusijos fron
te kovų krizė jau persilau- 
žus ir ten vokiečiams jau 
nesama pavojaus).

LONDONAS, kovo 20. — 
Sovietų vadovybė šiandie 
pripažino, kad Doneco upės 
fronto viename bare vokie
čiai paėmė porą apgyventų 
sodybų savo pašėlusiomis 
tankų, infanterijos ir lėktu
vų atakomis.

Vokiečiai per radiją skel
bia, kad jie iš naujo paėmę 
ir Belgorodą, už 43 mailių 
aukščiau Charkovo, ties 
Maskvos geležinkeliu, ku
riuo dabar veržiasi rytų 
link.

Viena vokiečių kolona iš 
Belgorodą veržiasi į Vol- 
čanską pietrytų link. Spėja
ma, kad vokiečiai tuo būdu, 
regis, bando apsiausti rusus, 
kurie gina Doneco paupius.

Kitose fronto dalyse šiau
rių link nuo Charkovo ru
sai pažangiuoja, ypač Smo 
Tensko dalyje. Galimas daik
tas, kad artimiausiuoju lai
ku rusai .atsiims Smolens
ką

LONDONAS. — Vakar, 
kovo 21 d., ministras pir
mininkas Churchill per ra
diją kalbėjo apie karą.vl* ■ į

12 asies divizijų
pririštos Serbijoje

ANKARA, Turkija, kovo 
21. — Gautomis žiniomis, 
Jugoslavijoj, ypač Serbijoj, 
Kroatijoj ir čemogorijoj, 
ašis turi net dvyliką kariuo
menės divizijų, kurių negali 
ištraukti ir pasiųsti į kitus 
frontus. Tai dėl to, kad nuo
lat turi kovoti su gausinga
serbų ir kroatų partizanų

.. ’r*- , ,
armija.

Ir šios divizijos ne vien 
neįstengia partizanų nugalė
ti ir išnaikinti, bet pačios

Traukinys sudaužė 
busį; 7 žuvo

GRANITE CITY, III., ko
vo 21. — Dviejų vagonų 
elektrinis traukinys skers- 
kely sudaužė autobusą. 7 as
menys žuvo ir 14 sužeista.

Traukinys iš Peoria va
žiavo į St. Louis, o autobu
sas iš Nameoki į Granite 
City ir jam reikėjo važiuo
ti, kaip kasdien, skersai bė 
giU-,

Autobuse buvo 24 asme
nys.

* Traukinio vainotojas pa
reiškia, kad jis važiavo 55 
mailių greičiu per valandą 
ir iš toli matė sustojusį au-| turi vilkti didelius ųuosto- 
tobusą ties bėgiais. Skers- 
kelis aprūpintas signalais.
Traukiniui lekiant autobu
sas staiga užvažiavo ant bė
gių.

Traukiniu važiavusieji tik 
sukrėsti.

nuo ašies submarinų, kurie , ri plaukti be minėtos ap- 
! kaip vilkai konvojus užpul- saugos. Juos saugo tik pat- 
1 dinėja ir sukelia, daug ža- rankomis ir sprogstamaja 
los. ' medžiaga aprūpinti laivai.

Ekspertai randa, kad, ra
si, būtų galima vartoti he
likopterius, kurie nuo laivo 
dėnio visados galėtų pakil
ti ir sprogstamaja medžia
ga atakuoti pastebėtus ty
kojančius submarinus.

Yra dar sumanymas vi
dury Atlanto įtaisyti plirir 
duriuojančius airfieldus, ar
ba lydinčiuose laivuose tu
rėti nedidelius dirižablius.

U. S. konvojaus laivas 
patrankomis numušė 
8 nacių lėktuvus

VVASHINGTON, kovo 21. 
— Laivyno departamentas

ginkluotųjų jėgų militarinis paskelbė, kad iš Liberty 
Vikaras, aplankė amerikie- krovinio laivo William Mou
Čių kariuomenę š. Afrikoj, 
iš kur lėktuvu atvyko.

Naciai išžudė šimtus tūkstančių 
čigonų Balkanuose ir kitur

LONDONAS (ONA). — kiją ir tenai jie grupėmis
Naciai vykdo Hitlerio rasi- žudomi, 
nę programą — žudo tuo3

Itrie patrankomis Atlante 8 
vokiečių lėktuvai numušti,
12 kitų sugadinta, nuvytas 
šalin submarinas ir vienu 
šoviniu pataikyta plaukiau-1 au submarinais. 

čiai torpedai ir susprogdin 
ta.

Kol kas nežinoma, kokių 
priemonių bus imtasi kovai

liūs.

žmones, kurie, nesuderinami 
su germanų rasės “lygiu”. 
Be žydų ir daugybės slavų 
nacių aukomis krinta ir či
gonai, kurių jau šimtai tūk-

Admiralitetas paskelbė, kad stančių išžudyta pietrytinėj 
britų submarinai paskuti-1 Europoj, anot gautų žinių, 

niais laikais Viduržemio jū- Londono laikraštis Eve- 
roję nuskandino 8 ašies lai- ning Standard praneša, kad

Anot vieno jugoslavo chi
rurgo, kuriam pavyko iš sa
vo krašto pasprukti, Belg
rade, Serbijoj, yra specialė 
patalpa čigonams žudyti 
greta kitų patalpų serbus ii* 
žydus galabinti.

Čekoslovakijos čigonai 
sukrušti į bausminę stovyk-

vus — 4 didelius ir 2 ma- Serbijoj ir Bosnijoj apie' H 
žesnius krovinius laivus, 1 63,000 čigonų išnaikinta.

Minėtas laivas buvo kon
vojuje. Per keletą dienų ko
vota su priešo submarinais 
ir lėktuvais. (

Vengrų armija iš 
Rusijos ištraukta

BERNAS, Šveicarija,- ko
vo SI. — Iš Vengrijos pra
neša, kad vengrų armija iš
traukta iš R-iaijos f remto. 
Pažymima, kad tas padary-

Praneša, kad 
Burmoje pažanghioja

NEVV DELHI, Indija, ko
vo 21. — Gautomis čia ži
niomis iš karo fronto R’ir- 
moje britų armija po kai 
kurių nepasisekimų kovose 
su japonais sukėlė kontra
takas ir kai kuriose fronto 
dalyse daro pažangą.

WASHINGTON. - Kainų 
administracija priei atei
nantį racijonavimą vienai

Naciai nugalabino 
400 serbų

CAIRO, Egiptas, kovo 21. 
— Vietos jugoslavų oluoks- 
niai painformuoti, kad Bel-

Mirė F 0 Lowden igrado (Serbii°8 8ostini) v°-nire r. v. luwucii, kiečių komendanto į8akymu

buv. III. gubernatorius Pozarevece 400 šimtų serbų 
sušaudyta. Sušaudytieji bu
vo kaltinami sabotažu.

OREGON, IU., kovo 21.— 
šiandie čia parvežami mi
rusio Frank O. Lowden, bu
vusio Illinoiso gubernato
riaus, palaikai. Jis mirė Tu- 
cson, Ariz., kur buvo išvy
kęs žiemą praleisti, ^nes sir-

Pozarevece yra už 40 mai
lių pietrytų link nuo Belg
rado.

VVASHINGTON. — Brig. 
gen. Arnold, armijos kaps-

auxiliarinį laivą ir 1 viduti- Rumunijoj apie 262,500 el
nio didumo tankerį. ! gonų išsiųsta į pietinę Len-

Vengrijoje yra apie 300/
000 čigonų. Jų likimui ruo- eiga. Girdi, vieni vokiečiai 
šiami įstatymai. gali n rusais “apsidirbti“.

ta, kai ten pagerėjusi kovų savaitei “užšaldė“ iviesto 
ir valgomųjų aliejų pardaT 
vimą.

guliavo. Buvo 82 m. amž. j lionų viršininkas, sako, kad 
Ilgus metus buvo žymus 1943 metų gale armijai bus 
vadąs respublikonų partijo- reikalinga 4,000 kapelionų 
je. I daugiau.
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Hartford, Conn., lietuvių kronika
Kovo 7 d. parapijos mo

kyklos salėje įvyko koncer
tas, komedija ir šokiai. Ren
gė 6v. Cecilijos choras, va
dovystėj Justo Balsio, var
gonininko. Publikos prisirin
kę dąug. Buvq ir svečių. Cho

gerbti Ir kuo ilgiausiai lai
kyti. Lai gyvuoji lietuviš
koji daina!

žinutės
afceJĮoj* 

Jg-
zlys, kuris kovoja Pacifike, 

ras atliko savo dainas kuo fcUVQ sunkiai sužeistas. T> 
gražiausiai. Solistės solistai: kįą žinią gavo iš Washing- 

tono jo motina, kuri gyvenaOna Vailionienė, Matas Kri
pas ir Stulginskų šeimyna

Leitenantas Antanas Vi

East Hartford. Reiškiame 
iš Waterbury. Turėjo dai- tėvams ir šeimynai užuojau- 
nuoti ir \ alerija Kauniety- įO8 įr iįnkime( kaci leitenan
te, bet •• pagavo šaltį ir ne- Antanas grįžtų pas mus 
galėjo. Pranas Balsiukas gra gveikas j, kaip įš.
žiai papasakojo ir prijuok-, važiavęs Jisai huvo pavyz
dine žmones. Tarpais kalbė- dinga3 >unikaitifl ir kata- 
jo Juozas Vailionis, choro likaa . Prieš lšvykdamas j ka_ 
pirm, prelatas Ambotas, ku- rą buvo East

nigas dr. Lutkus (LiSalette Hartforde ir gavo progos 
Kolegijos viršininkas), kun. mokytis FBI pareigą,
Vilčiauskas ir vakaro vedė-Įbgt karas nutraukė įo. vertą 
Jas Kripas. įr a.jk$tą ambiciją, lufc

Komediją “Kas bailys?”*

atliko Pranas Katilius, Va-
Kovo 14 d. įvyko korta

vimo vakaras, kurį rengė L. 
R. K. Susivienymo 89 kuopa 
ir Darbininkų Sąjungos 6 
kuopa. Buvo gražus oras, 
bet žmonių labai, mažai at
silankė. Gaila. Gal darbai, 
gražusis oras ar kitos ap
linkybės trukdė, bet rodos 
Įėjo nors dusyk tiek afeiti. 
buvp gfĮna išgarsint a" .-/r ga- 

Kurie atėjdę''smaglaft pralei

do laiką.
Hartford Times tilpo ži

nutė, kad Marė Gumbiūtė 
yra raštininkė Hartford

UGNIS PALIETE ALIEJŲ

AGUIt pautu

Armijos ir FBI pareigūnai tyrinėja Mid-Continent Oil 
Refinery, Tulsa, Okla. gaisro priežastį, kur ekaplodavo 
mažiausia 20 tankų ir teko kovoti su ugnimi trys valan
dos, kol ugnis buvo paimta į kontrolę.

lerija Kaunietytė ir Justas 
Balsis. Labai gerai atvai
dinta.

Vadovybėje Mrs. F. Rich, 
svetimtaučiai vaikučiai pa
šoko ir padainavo. Visai 
programai pianu akompana
vo Mrs. Rich. Paskui buvo 
šokiai.. Griežė lietuvių jau
nimo orkestras. i

I : • r«(|, Į
Publikoj matėsi svečių: 

brolis-Jdhaa (LaSaletie kon
gregacijos broliukas), Anta-
naa Peldnna (“Dwbimnk° string- Bdseifible.;. ' dtdya^ u^$l,iQ0. A^bąj, gj^uą^j-e-k 

adm.) ir kiti. Is kareivių kordas ir nemenko nacrulba i
matėsi Serg. Albertas

Mūsų parapijos mokyklos 
High School studentai pa
aukojo kareiviams Pacifike 
70 rožančių. Gražus pasidar
bavimas. Be to, perka De
fense Bonds ir Defense 
'Stamps. Iki šiol jau nupir
kę 46 bonus po $25 ir Stamps

kūme į airius, lenkus, italus te; Elzbieta Aleksaitė su
ir kitus. Sako, kad airiai ne
moka savo kalbos. Bet žiū
rėkime, kaip jie susipratę: 
Šv. Patriko dienoje airiai 
visam pasauly sujuda ir pa-

1 sirodo, kad jie airiai. Ir 
• kaip jie tuomi didžiuojasi*
Šiais metais Hartforde (kaly 
ir kasmet i Jungt. Airių drau 
gystės ’ turėjo patriotiškus 
šokius ir kitus parengimus.

' New Yorke kasmet ruošia 
paradą. Jie kad ir nemoka 
kalbos, bet parodo visam pa-

{ šauliui, ir tai išdidžiai, kas 
! jie per vieni. Kodėl mes, lie- 
! tuviai, negalime sekti jų pa- 
' vyzdžiu? Kitų neužgausime, 
tik save, jeigu nesistengsi
me visur ir visuomet pasi
rodyti, kad mes lietuviai. 

Taigi, lietuviai, pasinau
dokime Amerikos laisve. Lie 
tuvių vaikinai ir mergaitės, 
lygiai kare deda galvas su 
kitais. Lietuvaitės rasosi į 
WAACS, taip kaip ir kitų 
tautų. Mano nuomone, geras 
lietuvis yra geriausias ame- 
rikon&s.

iš miesto. Duokime vaiku
čiams progos ichance). Ki
tos tautos taip daro. žiūrė-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Vili-u .
n . sai ealese ir per radio grie-

maitis, Corp. Aleksandras x. _. . ,
žia. Ji prašo orkestrui dau-

Phingė ir Merchant Manner
Pranaa KazlaMtkasc <

Kiek teko

giau smuikininkų ir muzi
kantų. Yra iš lietuvių, ku- 

girdėti, prog-i rįe galėtų prisidėti. Čia ge
rams visiems patiko, tik bu- ra proga. Atsimenu, kaip bu
vo truputį per ilga. Reikia 
padėkoti chorui, p.ogramos 
dalyviams, biznieriams, ku
rie garsinosi, ir visiems, vi
soms, kurie buvo atsilankę. 
Liks gražaus pelno parapi
jai.

Šia proga buvo įteikta do
vana ilgamečiui klebonui 
prelatui Ambotui, kuris iš- 
klebonavo parapijoje dau
giau 30 metų.

Taip baigės gražus lietu
viškas vakaras. Lietuvių dai 
nos gražios ir kas tik gražu, 
gera, reikia nenumesi!, bet

orkestras, kuris dažnai vie- kordas ir nemenka pagalba.
Taipgi daug surinko gele
žies, gumos ir skudurų. Prie 
mokyklos stovi tam tijtros 
būdos, - į' kurias-> dedama ir 
dabar geležis, guma ir sku
durai. Valio, mokyklos vai
kučiai! Nemenkesni jie ir 
lietuviai patriotai. Gražiai 
sesučių Pranciškiečių vado-

vo Hartforde miesto Sym- 
phony Orchestra, tai mačiau 
pora moterų ir vyrų, kurie 
atrodė turi apie 70 metų vybėj vaidina lietuviškai ir

amžiaus. Nėra pervėlu.

Šiomis dienomis buvo par
važiavęs marine 
Gaižiūnas.

dainuoja lietuviškai. Tikrai 
mūsų, Hartfordo lietuvių, 
kultūros, apšvie tos įstaiga. 

Albertas Tik gaila, kad ne visi lietu
viai remia siųsdami savo vai 
kučius. Suprantama, dauge-

Į Floridą pas sūnų išvyko lis lietuvių toli gyvena nuo 
Speliai. Jų sūnus Tadas yra 
lakūnas. Kitas sūnus Edvar
das randasi Mississippi. Tė
vai ketina juodu aplankyti.
Žadėtų
vome.

‘orange’* dar

BUDRIKO . 
Didelė Krautuvė

V
b • r< /—□savam-> 
JL, \

i-. . d L 4TC /.ii • )

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEWELRY

Viskas po vienu stogu.

JOS. F. BUORIK
(Incorpo rated.)

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7238

BUOIUKO RADIO PROGRAMAI: 
WCf'l.. 1000 k .' n>*<lM1as v»k 9 v 
IVHKC.. 1460 k., ketvenrala 7 v. v,

'MA

policininku Kerrigan. Linki
me visoms naujume poroms 
laimingiausio gyvenimo.

Elzbieta Aleksaitė — tai
ilgametė Šv. Cecilijos choro H 
narė. Veikli, turi gražų, stip
rų balsą. Nors gyvena Hart
fordo priemiesty Windsor,
visgi Ubai ištikima b u v o į 
chore: lankydavo praktikas, 
visuomet bažnyčioj gieda. 
Taipgi ir jos sesuo.

5PMAMI UICISI
MELTS PfgFECTLY!

ę»< milk ihalfI

!

Prieš Užgavėnių sekmadie
nį susituokė šios porelės — 
Vaicekauskas sai Keriene; 
adv. Majauskas au ukrainie-

Neseniai įi Floridą bUfo 'iš
vykusi Lopšienė. Jos ,'fužtė 
Elzbieta ištekėjo už 
ro Bulevičiaus, kuria 
tikuoja Miami, Flondsų

Kovo 21 d. Šv. Elzbietos 
draugijos narės eis bendrai 
prie šv. Komunijos. Drau- 

' gija yra viena didžiausių pa
rapijoje. Gražiai gyvuoja.

Palengvina akių įtempimą, kuria 
•ati priežastimi. galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo. nsnhaa 
tuno, skaudama akių karėti, atkai
šo trumparegystę ir toliregystę. 

i Prirengia teisingai akinius. Visuo-
atsitUdmuoae egzaminavimas da

ta elektra parodančia aa^
klaidas,

Kraivaa akys atitaleeaMa. .
▼ALANDOŠ: mm IS ryto ttd 9

driioj pagal sutartį. 
F atsttfMaaų akys

mat ba akinių. “

4712 South Ashland Ar.

Phone: YARDS 1878

mokyklos, bet, rodos, prie7 i k*ro aviacijos skyr4^ Ą ]
gerų norų ir katalikiško lie- J rim spalvų nararajimo — 
tuviSko susipratimo, galėtų prte
bevelk dusyk tiek lankytis

Jaunuoliai, kurie nepriimami t
" priedas-1 

(ratas

DMnausia Lietuviu
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus
visokius ank- 
ainius daiktus

. už PRIENA- .
iMlAUSlASt
’ KAINAS. ”

Turime didelį 
pasirinkimų 
Muzikališkų Instrumntų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor-I 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų. - 1

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

JOHN A KASS
JXWELBY — WATCHMAAER

— MUSIC

4218 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617 

jHgmrrrgnv—j--,.....

iv'-'

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WE1NK, O.D.

S. WKINE, O.D.
IUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

. Registruoti ir Licensuoti '•* :
“ OPTOMETRISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirmad., TiWlxL. PlmkltuL Nuo.io rftu iki « vafc. 

Antrad. Ir Krtvlrta<U<vtlMąt Nuo 10 ryto Iki , 0 vak.
Ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AKIS EO5

DR. G. SERNEB
UBYUVB AMŲ GYDYTO'tg 
86 metų patyrimas

tei.: Yeads 1828 
Pritaiko AMfttna

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas tr Aldalų Dirbtuvė 
SM1 80. HALSTED ST. 

Kampas 8tth Street 
Valaadoe nue At iki i; nue 0 fld 8 

Nedėlioj pagal sutartį.

A A SLAKIS
r

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGKIŲI
REMONTAVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Iftmofceiunų I
STATYBAI —

CE2J Tee

1
. Phi lldif'IAI EAnSINCf

PANAUDOKITE PBOG£ DABARTINIUS 
NDOtmeo batoiis.

TAPKITE FINANSINIAI
TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jteų Mėliai 
Janai ir ligi $5,000.00 apdrausti par Federal Savings and Loaa In- 
suranee Corporation. Mokame 8%. JOsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
8ENIAD8IA IR tYMADŠIA LIH1VTR) FlNAMSINfi IŠTAKA 

it Hri
KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

TEL. CALUMET U18 Im. M. Monrta, S«-y. «M BO. HALSTED SI.

Bešridęaaija REPahUe 8047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vat—lė Utį « * 
Treė. ir Penkt. lė iki 6.

6822 SO. WKRTKRN AVĖ.
10134121

■v. ■■■—

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. STOITS .
PHYSICIAN AND 8URGSON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Otflca ML TAAŽS <787
Namų PBOapmd 1880

M. P, ATKOČIŪNAS
DAHTI8ZA8

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
Valandos: 16-12 ryte, 2< 7-9 P.M.
3147 & Halsted St, Chicago

Pinnadieniaia, Trečiadieniais 
ir šeštadieniaia 

Valandoe: 3 — 8 popiet.

M YARda HM

DR. C. VEZELIS
DANTIBTA8

4045 So. Ashland Avė.
arti 47tk Streri

vai: ase 9 vai. ryta iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

Telefonas HEMiock 5849

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CKRUROAS

6757 Se. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMIY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

41M Aieber A
Ofiao TaL LAFayetta 8310 
Bas. Tel. LAFayetta 0SM 

Jeigu Neatailiepamn — 
Šaukite KEDsie 2868

/ VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr., 6 fld 9 vak.;

Mtad. 8:M ttd 3^9 rak.

TaL TAR* 8149

DR. V. A. >
GYDYTOJAS IR CMODIGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wert 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; Ir 6;30-8:30

Ptranadkmima — t* 3-4 
Sventadieniate — 11-12.

Of bo TeL................vntgbda

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Seiun. tik susitartus.

GYDYTO JAI ■
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
TaL mDvay 2880 Ckica«k UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryta, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir ana 7 du vaL vak. 
Nedėhoans nuo 10 iki 12 vai. dienų

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTASa

V Priteikiu akinius
- atsakoniagai ir už 

prieinamą kainą,

JOS. F. BUDRIK ,UAUTUVEJE
3241 So. fobted Si.

THJBFONAS:

Cakiaaa<4591
DEL RAMO PATAISYMO —

YAMfi

«7FAlINftMUTE EITUS

AMERIKOS LIITUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARAI

7 8a
Room 1230

Ofiso Tel.: GENtml 1824
Valandos: 9 ryta iki 4 popiaL 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 

Iki 8 vai. vakare.
papai aatartl

Namų Tel.: Aberdaea <774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

Rendencijos tel.: BE Varly 8244

N.T.DMMH1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Oflre vai.: 1-8 ir 6—9:38 P. M

Įl |»I» i iii.............. " .III.. I
Tri OAN^ Ilgs 'Šri (

AD OlChC

fiYDYYOJAg S GREBVMAS * 
2201 W. Cermak Road rt

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v
Sekmad., Yračlad Ir Aeštadieaio 

vakarais ofisas uždarytas.

Dr. Jabn J. Smetani 
Dr. J. J. Smsfana. jr.

onao RAMSIMM*
Ksadlro »:W a. at Tl f ». *. 

Trečiad. Ir MUd. I.St *. «. 
IM TtM ts

TA TARds mi.
■»: KBfuroed IMT.

DL 1 J. BERTASH
•YDYYO/AB B OHIRUlfiAS

Ofiao vri.: aso 1-3; aro 139-6:89
7M WeM 35Ui Stori

3241 Weat flflth Plaus
Tet

Yri. CANsI 69S7
Bas. ML: ffiOspact 8869

fiR. P. L ZAUTMtS

Laikai statyme bažnyčių 
Ir puežimo alterių |an prra* 
ėja Dabar svarbiaiiain da
lyku yra: pripildyti žali g*- 
rata laikraščiais. (K&nfino- 
lat Laobre).

1821 So. Hnfeted Street
Basidaadjs: 6909 Sa Artsslan Aps.

VALANDOS; U U. gyte 4U > p.p. 
A OS 9 raL vakara /

/

rUTOMTS “DttAVOA'

/
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS CLASSIFIED ADS
(Tęsinys)

• Vąsarojimo laikas
.: ** 1' i >. < f

Į . jdiami -iipmftų kurortą 

atvyksta vaskrotoįai , dau- 
: gijusiai bėgyje sausio, va- 
į salio? kovo ir balandžio mė-
• nesiais.' Siame laike didelis 
« judėjimas ir susigrūdimas;
Ž šiame laike tai šienapiūtė
• viė t i n i a m s gyventojams.

• Viešbučiai ir įvairūs bizniai
A ’l

ant savo reikmenų pakelia 
•Rainas,. Vąsarotojarnę išvy-

__ kus, kainos ant visko vėl
nupuola. Balandžio mėnesio 
pabaigoje miestas visiškai 
ištuštėjd. Liekas vien tik vie

. tos gyventojai. *■
i •'

* Vasaros čia, labai šiltos, 
taip kad atvykusieji iš šal
tesnių valstybių nemėgsta 

- nuolat gyventi. Daugelis į- 
vairių krautuvėlių atsidaro 
laikinai. Išvykus vasaroto-

_ jams, jos ir vėl užsidaro.

Namai ir viešbučiai 
be krosnių

„ Šioje Floridos dalyje ku
ro ir šiltų drabužių žvilgs
niu nėra jokio rūpesčio. Na- 
muose apskritą metą šilu- 

”*mos yra tiek, kad joks ap

šildymas nereikalingas. Sau- 
7“lė diena iš dienos taip šildo, 
**~*kaa žmonės ir dabartiniu 

laiku vaikšto vienmarški
niai. Nakties metu oras švel- 
nus. Miegant nereikia šiltų 
antklodžių, užtenka papras- 
tos paklodės. Gavimui ver- 
dančio vandens vartojama 

•—aliejinis pečius, bet šiltą va
ndenį pagamina saulės spin- 

tfU j?agpJbay ypatingo
prietaiso ant namų stogo.

• >
Ką veikia vasarotojai

Šiuo laiku Miami randasi 
«• : gana daug vasarotojų. Ga- 
JJJlima sakyti, visi atvyko po

ilsiui. Vieni jų maudynėse, 
Lkiti ant smėlio, kiti jūros 

^vandenyje. Iš ryto vaikšto 
miesto soduose ir šildosi 

' prieš saulę susėdę ant šuo- 
lų. Kiti vidurmiesčio šaly- 
gatviais vaikštinėdami iš 
vieno galo į kitą žvalgos į 
įvairias prekes išstatytas 
•krautuvių languose. Vaka- 

“‘rais smuklės pilnos vyrų

FuraBetterDay
|j.S.WAR BONDS

Nazis reųuisition most Euronean
------farm lSLOducts and foodstuffH, leav-
ės'i'. ing the eonųuered people to starve. 

To fight this thievery the farmers
«. have revived a favorite weapon of 

the North American Indian, the 
FLAMING ARR0W.

Dutch and Belgian Vlgilantes 
-. . creep near to storage bams at

night and wing their darta into 
them. The arrow tips have been 
impregnated with liųuid which 
ignites as it dries. Scores of bams 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they 
are shot.«

We in America have edeaped the 
horrors of occupied Europe and 
may fight the Nazis by less dan- 
gereus metliods.

The least you can do ia to i n vest 
more in United States War Bonds. 
W8S 741D V. 8. Trum Dtpt.

r Jei turi seno metalo — ati 
-duok karo reikalams.

—♦ Paaukok, per A. R. Kry- 
kių, karo reikalams savu 
kraują.

4605-67 SOUTH H1SMITAGH AV1CNUR

Tel. YARDS 1741-1742
4332-84 80UTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LATayette 0727
RADIO PROGRAMAI —t :00 vaL Pinnad ir Ketvirtai tak. 

Ii atotiea WGB8 (1390). sn Povilu Šaltimleru.

AH k

moterų ir mergaičių. Kad ii 
geria, bet gatvėse girtų žmo 
nių nematyti. Degtinės par
davimui nustatytas laikas ir 
kai kuriose vietose alkoho
lio nuošimtis degtinėj suma

žintas iki 33 nuošimčių. Dai 
gelyje vietų yra įrengtos 
vaisių sunkos krautuvėlės. 
Jose gėrimas, sveikas ir ska 
nus. Vaisių sunka įspaudžia
ma tam tyčia įrengtais spau 
stuvais. Duodama be jokio 
priemaišo. Didelis vaisių su
nkos stiklas 10c, mažas — 
5c.

IŠ Miami iki maudynių i- 
ma nuvažiuoti 20 minutų lai
ko. Dažnai kursuoja gražūs, 
patogūs busai, bet šiuo lai
ku, esant daug, vasarotojų, 
busai taip perpildyti, kad 
dažnai trūksta vietų. Prisi-' 
eina stovėti. Kun. A. Briška

Paragink užsisakyti savo 
draugus ir kaimynus lai
kraštį “Draugas”.

Pirk karo bonus ir štam

pus.
Vaa m vi i savn tėvvne ir NAŠLE, turi parduot pirm Balandžio įkas myu savo tėvynę ir ,.mog> du 5 kambarių apartmentus 

kovoja už joa laisvę - taa į.’JSJU’
yra kilnus žmogus.

Gražumas yra pirma do
vana moteriai. Ji pirma ją 
gavo nuo jos. (Mere).

Troost - Pachankis Paminklai
ĘETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

VYRAI IR MOTERYS

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

81 Firma Virš 50 Meta 
Tom Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDlTlONAL COST.
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST MEMORIALS

Workmanship and Materials TJnexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITfiS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIA . MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

MODERNI Iividinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 ’ ‘ Tel. REPubiic 4298
VALANDOS: Ka^lien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vai.

9NULIŪDIMO VALANDOJE

z Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNUKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave.. Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

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

•'DRAUGO* 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" "HELY VPANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
Tei RANdolph 94S8-B489

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC 8CREW MACHINE— 
B. A 8. VYRAI reikalingi prie ope
ravlmo lr set-up darbu. VlrAlaiku 
lr aukščiausia mokestis. Dieniu lr 
naktimis darbai.

IDE AL MĖTAU PRODUCTS 
3231 W. Lake Nt.

VYRAI 40 IKI 50
AMERIKOS PILIEČIAI 

E«-Rervlce vyrai pageidaujami. Tai
pogi vyrai lAsllavInę prie pu per b6x, 
ran lr tube maliny operavlmo. Dle- 
114. ir naktimis darbai.

W. C. RITCHIE & CO.
8801 S. Baltimore

Armature Winders 
Pirmos klesos; pataisomų kapoje 

$1.35 į valandąt i
i r i M. GOLD8CHMIDT CO. 

1022 W. JACKSON BLVD.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — vlsokiua 
Natninlal plūklal mūsų specialybfi. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal- 

tiij sąrašo. DIAMOND POINT RAW 
FILING WORKS, 28 N. Loomis. 
Cltk-ago. Pasiųskite plūktus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roę 1397.

PARDAVIMIU

arkuotos durys ir apdengti porčiai, 
Stymo šiluma. Netoli 4 5th ir West- 
ern. Tel.: RADclIffe 6600.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

...✓mi▼ o

DIENRABTIS DRAUGES 
======ss=sa

10 VYRŲ
~ REIKALINGA

Prie Punrh Press darbų Ir taipgi ll-. 
mokti kaip operuoti Punrh Presua 
Gera mokestis. 100% Karo Darbai.. 
Pastovūs darbai.

AMERICAN SPRING & WIRE 
SPECIALTY CO.

816 N. Spaulding Ave.
T.ATHE HANDft—RNfllNB Ir TUp.' 
RET, taipgi Ir BENC.H HANpS rei
kalingi, suvlrS.RG rnetii senumo. At- 
siSauklt |— KLIPFEL MFG. tX).

2469 W. Harrison.

REIKIA VYRŲ
- Saldainiu Dirbtuvėje 

Su ar Be Patyrimo
Dieną '.Darbai

Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTYVELL CANDY CO. 

8501 W. Potomac.
VYRAI RBIKAŲNGI prie darbų 
plieno warehousė.|e! 100% karo dar
bai. 16 metų amžiaus ar suvlrft. Mr. 
A. C. CrowE I

3338 W.' 4iTH ELACE 
■ i Ii i -
REIKALINGI VYRAI dirbti rūky
tos žuvies dirbtuvėje.

CHICAGO SMOKED FI8H CO. 
205 N. Union

FOUNDRftS DARBININKAI. Core 
makers, Furnace Tenders. Karo dar
bai, gera mokestis, pastovūs darbai

K AI NĖR & CO.
703 W. Ijeiington St.

LION MFG. CORP.
100% DEFENSE

Reikalauja jus prie karo darbų 
dieną ir naktį žiftams 

Jei Jūs esate:

A-1TOOLMAKER 
A-1 TOOL GRINDER
Su nemažiau 4 metų patyrimu

SET-UP VYRAS OPERATOR 
BROVVN & SHABPE

Vėliausio modelio Mašinos
lr dabar nedirbate karo pramo
nėje, kur galėtumėt naudoti auk
ščiausį laipsnį savo gabumų
ATSIŠAUKIT AR RAŠYKIT Į 

EMPLOYMtfNT OFISĄ
J r.

2640 Belmont

MERGINOS PRIE

Vyniojimo ir pakavimo pyragai
čių (cookies) didelėje vietinėje 
kepykloje. Patyrimas nerikalin- 
ga. 40 valandų savaitėje. Pradi
nė mokestis 45 centai į valandą 
pakylant iki 60 centų i valandą. 
Ataišauklt į Employment Ofisą.

NATIONAL TEA CO. 
1000 N. Crosby Nt.

MOTERYS — kurios yra patyrusios 
ISdirbime armature ir stator colis. 
Puiki proga su sukriausiu mokes
čiu.

M. GOLDSCHMinr CO.
1022 W. Jackum Blvd.

HELP WAWTED — MOTERYS

MERGINOS virš 18 metų amžiaus 
reikalingos prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrusios prie Drill Presų. 
Tappers lr lengvų Mining Mažinu 
darbų pageidaujamos.

2016 W. I.AKE ST.

DEFENSE DARBAI
Merginoms prie assembly darbų 
gaminti radio dalis. Patyrimas 
nereikalinga. $18.00 į savaitę.

' H. R. S. PRODUCTS 
5707 W. Lake St. Columbus 4120

MERGINOS
Prie lankstymo popieros baksų dar
bų. Patyrimas nereikalingas. Persi
mainanti dienomis lr naktimis shlf- 
tal ar visados naktimis.

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Pulaski Rd.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” SKELBKITĖS DRAUGE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

FREIGHT HANDLERS — patyrę. \ 
Gera užmokestis. Matykit Mr. Bra 
vere, sekančiai:

1401 W. FULTON

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Pria darbų kaipo CARLOADER8— 
TRITOKERS Ir VVAREHOURKMEN. 
Aukota, mlnlmum mokestis su progų 
Jsldlrblmo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėj*—neatslOauklt.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
tlSnl SL Ir Arrlter Ave. Argo, III. 

Phone Summlt *00 — Ext. 271.

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarį. 

EDGEWATF.R BtlACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

TARNAITES
m VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL

5349 Sberidaa Rd.

MERGINO8 lr MOTERYS — II Iki 
SS metų senumo reikalingos IKmoktl 
audimo darbus. lengvas dirbtuves 
darbas. Turi būt pilietės.

PHOF.NIX TRIMMTNG OO.
2000 N. Raetne.

MOTERYS
Reikalingos prie svarbių karo dar
bų. Lengvi darbai, malonios aplin
kybės. Pastovūs darbai dabar ir po- 
karo. Prieinama transpprtaclja. Ge
ra mokestis.

GENERAL AĘRASIVE OO. . 
10« W. Lake St,

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

BODY MEN 
PORTERS

1 * TUOJAUS REIKALINGI 
PRIE PASTOVIU IR SVARBIŲ

NUOLATINIŲ DARBŲ

PASIŪLOME JUMS:
ATtKSf'IAU8IA MOKESTI. Daugu
mas mūsų darbininkų uždirba dau
giau negu tDO.00 j savaitę. Bonų 
pienas vykdomas visiems.
ĮRENGIMAI. Tiktai geriausi, lr už
tenkamai tų. Jų gerumas uždirbs 
jums daug plpigų. »
NOHMALfiK Darbo Valandos. Viskas 
vidui, dieninės valandos. Nėra fiiftų.
DETALIAI. Patvre darbininkai at 
lieka jums visa detallnj darbą, tuom 
palluoRuo.lant jus vien tik jūsų dar
bams tuomet-galėsite daugiau už
dirbti.
SVARI VALGYKLA Ir Poilsio Kam
bariai.—Jų .patogumai jumis nuste
bins. >■

PAftAUKVT AR RAŠYKIT— 
MR. B. H. ROBERTR.

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. S3RD ST. CAL. 4300

OPERATORES
Prie House kotų Ir Slack siūtų. 
Aukščiausia mokestis, pastovūs dar
bai ir viršlaikis.

H. HYMAN A CO.
230 S. FrankUn St.

PAPER BOX
DARBININKES

Patyrusi tight wrap. stayer, maėinų 
lr rankomis darbų operatoriai. Auk- 

' Ata mokestis geroms darbininkėms. 
Taipgi reikalingos lengvo assembly 
Ir prie stalų darbininkės. Dieną ar 
naktimis darbai.

W. C. RITCHTE & CO.
&«0l S. Baltimore.

20 MERGINŲ
. PRIE ’

LENGVŲ ASSEMBLV
DARBŲ

Dlrbtuvvėle Operuojant 
100% Defense Darbus 

Dirbtuvės Patyrimas
Pageidaujama ; 

Bet Nereikalinga. į
Atneškite Gimimo Liūdyjimą 

Ar Pilietybės Įrodymus.

WITTEK
Manufacturing

Company
4305 W. 24TH PLACE

DIDŽIULEI ORO LINIJAI
Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ
Už

DŽENITORIUS IR VALYTOJUS

Patyrimas nereikalinga. Darbai 
Chicago Airporte. Siftais darbas. 
Turite prirodyti liudijimus U. S. 
pilietybės. Rašykite paduodami 
pilnai savo kvalifikacijas, į
DRAUGAS -- Box 537, įaj .hfc, 
Dearborn St. — Chicago.

Birželio 15 diena yra pas
kutinė data dėl stamp No.
17, gera dėl vienos poroą lauja iš savęs, o mažai iŠ 
batų. i kitų.

,. -i

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

L BUKAUSKAS
10821 8a MICHIGAN AVK.

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVENUK

J. LIULEVICIUS
80. CALIFORNIA AV& LAFAYETTE 8572

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius

AMBULANCE Dieną Ir NaktJ

P. L RIDIKAS
8SM 80. HALSTED STREET 710 W. 181h BTBEE1

TelephoM YARDS 1418

L l ZOLP
1040 WEST 40th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8818 UTUANIGA AVE.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42*44 R. lOSth ST. 
2814 WEST 28rd PLACE

T?

REIKALINGI
VYRAI IR MOTERYS

Nuo 17 iki 60 metų amžiaus
PRIE ABELNŲ DIRBTUVES 

DARBŲ.
VYRAMS, 70 centų j vai. pradžioje. 
76 centai po 60 dienų. MOTERIMS 
66 rentai J vai. pradžioje, 60 rentų 
pa 60 dienų. Prirodymai pilietybės
reikalinga.

JOHN F. IELKE
COMPANY 

2660 W. POLK ST.

VYRAI 

IR MOTERYS
Rsilda Dirbtuvės Psgelbininky

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

46 VALANDOS SAVAITftJE 
LAIKAS IR PUSft UŽ 

VIRŠLAIKI

ATSIŠAUKITE ( 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th Rt

REMDUOJASI

RBNDUOJASI fumiSiuoti kamba
riai. naujai i&dekoruotl. Paliaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių informa
cijų.

Priežodžiai
Nėra tokio melo, kuris ne

būty turėjęs teisybės savo 
pradžioje.

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati* 
duok karo reikalams.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti re- 
gaji. (Seneca).

Spauda yra viena stip 
riaušių priemonių: ji barstc 
gyvybės ir mirties sėklas” 
(Prof. Šalkauskas).

Taktas, tai suderinimas 
mūsų yertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero. 
duoti klausimų per valandą,

,. i. Z..
Spauda yra viena stipriau

sių priemonių: .ji barsto gy
vybės ir mirties sėklas. 

Ųidis žmogus daug reika-

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir NaktJ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Pitone PULLMAN

YABDS

EVANAUSKAS
Pbonee YARDS 1188*88

TeL PULLMAN 1271 
Pheae GANAIIAL 2515
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PnmcūzĘ teistos triginvinras
Politinė padėtis Prancūzijos’ kolonijose Afrikoje žy

miai pasitaisė. Prie to, žinoma, daug prisidėjo Prezi
dento Roosevelto ir Premiero ChurchiHio konferencija 
Kasablankoj. Paskutiniu laiku iš prancūzų •kotnisarija- 
to Afrikoj rezignavo keli vyrai su pronaciškomis ten
dencijomis. Tai labiau priartino gen. De Gaulle prie ge- 
ncrdlo Henri Giraud, prancūsų, vyriausio civilinio ir 
militarinio vado.

Spauda Vis dar plačiai komentuoja kovo 7 d. pasa
kytu į prancūzų tatitų geto. Giraud kalbų, kuria jis me
tė kovos pirštinę į Lavafr-ftitlerio lagerį. JI* stipriai pa
brėžė, kad Visam pasauliui būtų žinoma, jog prancūzų 
laUta yra gyva, ji kovos 1r laimės. Prancūzai patys sa
vo likimu rūpinsis, patys valdykis ir bus Savo krašto 
iteimittinkfc^ri^rUliai pųsArašyti Vichy, neturi galės 
Siaurės Afrikoj” — pareiškė gen. Giraud. Reikšmingi 
yra ir šie jo žodžiai: .

“Vokiečių okupacija sutrukdė laiisvo nacionalinio
Stivereriitebo Veikimų. Mes iš to turime padaryti lo
giškas išvadas. Bus padaryta viskas, kas tik bus rei- 
kUIinga padaryti... laisvosios Prancūzijos sostinė bus 
Algi ers... Kviečiu į darbų visus, kurie nori, kad mū
sų tėvynė vėl prisikeltų”,..

Jis iškėlė prancūzų tautinio prisikėlimo ženklų. Gar
bingoji tauta ir vėl pakyla į darbų Ir kovų. ir ji laimės 
ir netrukus džiaugsis savo laisvu ir nepriklausomu gy
venimu.

Gen. Henri Giraud žodžiai nebuvo tušti. Štai, šiomis 
dienomis Prancūzų Gvinėja pertraukė ryšius au Vichy 
Ir prisidėjo prie Giraud sąjūdžio.

Ir kili kariauja,..

KUipeėn atpusimas - pirmoji
iflrgfflft migi Lietuva

Hitlerio pradėtųjų agresijų prieš mažesnes tautas 
eilėje Liet'fv&i teko atsidurti ketvirtoje vietoje. Paver
gęs Austriją, užėmęs Sudetus ir galop įsiveržęs vison 
Ceko-Slovakijon ir vis dar nlekeno nesustabdytas Ir oe- 
nubaustas, Vokietijos imperializmas permetė Lietuvos 
pasienin dideles mechanizuotas karo jėgas lr adresavo 
Lietuvai griežtų, bauginantį ultimatumų, reikalauda
mas užleisti jam Klaipėdos kraštų. Lygiai kaip Oeko- 
Slovakija, Lietuva, neišprašė iš didžiųjų valstybių jo
kios kariškos pagalbos ir kovo 22 4. (1839 m.) buvo 
Vokietijos priversta pasitraukti iš vieniatėlio savo uos
to ir labai seno lietuvių miesto — Klaipėdos. To liūd
no įvykio metu Lietuvai ir jos išeivijai tolimuose kraš
tuose netiko kitos priemonės reaguoti, kaip tik protes
tuoti gausiuose nuliūdusios visuomenės mitinguose ir 
stiprinti* pasiryžimais vėl .atsiimti neteisėtai prarastas 
žemes. Tų pačių kovo 22 d. Samuel Hoarre priminė D. 
Britanijos Atstovų Rūmuose, kad 1938 m. rugsėjo mėn. 
Hitlerio patikinęs <€thamtberiemd, jog jis “netarįs teri
torinių pretensijų į Kkttpėdų”... Tai buvo nebe pirmoji 
ciniška Hitlerio melagystė.

Ste proga bus pravartu pririnfiuti, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba dar 1915 m. balandžio 20 4. savo peti* 
rijoj reikalavo suvienyti Didžiųjų ir Mažųjų Lietuvų j 
Vienų valstybę, kartu išvardindama Svarbiuosius Mažo
sios Lietuvos miestus: Klaipėdą, Tilžę, Gumbinę, Kara
liaučių, gerai žinodama visos lietuvių tautos teritori
nius pageidavimus. Bet 1928 m. Lietuvai pavyko apgau
ti Tiktai apie penktų dalį vietų Mažosios Lietuvos plotų: 
Klaipėdų, Nemuno žiotis ir dešinį jo krantų, dis mažas 
kraštas (1100 kv. mylių ir apie 150,900 gyv.) sudarė tik 
apie 5 nhoš. buvusios mūsų respublikos plotų. Bet per 
Klaipėdos uostų ėjo 80 nuoš. visos užsieninės mūsų 
prekybos. Po Kauno, Klaipėda virto svarbiausiu lietu
viškos pramonės centru, kurs gamino apie ketvirtą da
lį mūsų pramonės gaminių, daugiausia eksportui ski- 
riaAių. Lietuva investavo 4 Klaipėdos uosto praplėtimų 
ir pagilinimų, | pramonę ir į naųjų modemiškų Staty
bų daugiau kaip du Sinrta milijonų litų savų sunkiai už
dirbtų lr sutaupytų kapitalų.

Lietuvai patekęs Klaipėdos uostas padidino savo to
nažų apie keturis kartus. Pradėjo augti naujas Lietu
vos prekybinis laivynas. Amerikos lietuvių ekskursijos 
pasiekdavo Lietuvą Okeaniniais laivais per Klaipėdų 
Klaipėda pasidarė plaučiais Lietuvos ekonominio or
ganizmo. Ji buvo tarai Lietuvos akis drąsiai žvelgianti 
į platųjį pasaulį 4r į savo dar gražesnę laisvų atetfį. 
Lietuvos jaunimas karstai pamilo savus pajūrius, kur 
sėmėsi įkvėpimo plačiai dinamiškai veiklai. Klaipėdos 
kraštas ir jo pajūriai darėsi vertingiausia Lietuvos da
limi, vertesne už dešimtį kartų didesnius plotus konti
nento gilumoje. Jauna, auganti Lietuva tikėjosi Klai
pėdoje išugdyti patį didžiausių fr Veikliausią savo mies
tų. »

Klaipėdos Pagrobimą minint
Ten bsvęs

America, žymusis katalikų žurnalas, praėjusios sa- 
vattės laidoj pastebi, kad Jungtinių Valstybių amba- 
sadoritm Maskvoje admirolas Wttlism R. fctandley Vi
sai ne *be reikalo padarė pareiškimą spaudos atstovams, 
primindamas faktų, kad Stalinas slepia nuo Kurijos 
žmonių apie Amerikos tatiriMhų pagalbų Rusijai. Ne 
be reikalo lr valstybių pssrikrdtoriUs Sumner Welles be 
“susijaudinimo” ir “piktumo" aitriliepė apie ambasa
doriaus Standley pSrdiŠfeifflų. Ne be tikslo apie tai na- 
tylėjo Preatddhtas Rooseveltas Ir Premieras Churchill. 
Ne be plano ir vice prezidentas Wallace priminė reika
lų Vakarų demokratijoms geriau išsiaiškinti su Rusija, 
nas kitaip galima laukti ir trečiojo pasaulinio karo.

gis žurnalas, America, Mano, jog Amerikos ir Angli
jai vyriausybės nebematė reikalo toliau tylėti apie Sta
lino nuolatinį kartojimų, kad Rusija viena velka karo 
naštų. Visi aukščiau aunrisėti dalykai priminė sovietų 
vadui, kad kitos jungtinių tautų narės taip pat ka
riauja.

Unijos ir negrai
Prelatas John A. Ryan, Katalikų Universiteto Va

šingtone profesorius ir NCWC (katalikų veikimo cerit- 
ro) socialinio departamento direktorius, kalbėdamas 
•šiomis dienomis Hcnrard universitete, stipris i įdėtojo 
negrus darbininkus.

Jisai kalbėjo apie tai, kad yra daug įmonių, amatų 
ir darbų, prie kurių nėra prileidžiami negrai, nes jie 
skiriasi trio Kitų odos Spalva. Kai kuriais atveja* 'darb
daviai negrų neįsileidžia į savo dirbtuves, kai kada 
darbininkai jiems kelių pastoja. Kai kada tai padaro
ma rasiniais motyvais, kai kada ekonominiais. Prela
tas nurodė, kad 1943 m. sausio mėnesį buvo dvidešimts 
viena darbininkų unija, nepriimaafci į aavo tarpų aef- 
rų darbininkų. Tai yra juodas taškas Amerikos unijų 
gyvenime. Tuo attHtti nmrtdedtrma psgiThŪttHRns žmo
niškumo ir, pagaliau padorumo dėsniams.

1939 m. kovo 22 d. užplūdę vokiečiai tuojau išmetė 
18 Klaipėdos apie 20;000 lietuvių R* 4;000 žydų. ttų liūd
nų aukaktuVių pfoga prižadėkime (Jis ton vėl sugrįžti 
su laisvųjų faktų pergale Ir fimedti ten savo trispalvę; 
•sugrįžti >H0 tik Klatpėfton, bat tr sesojun mūsų Tilžėn, 
if didžio poeto Dadnbtelčio tėviškėn r- ToUsrikietrin,
TV Į OCiTTDOR IinitiO iCift’ftiufll,

Mažai neturtingai Lietuvai metikas gyvenimas be sa
vos, taip artimos lietuviškos jūros, kori tinbamiaisiu 
būdu jtfhgia Lietuvą da garbinga Atasrfka fr Šlaitu ki
tų kraštų, su kuriais mes seriale britiškai bendrauti 
(ti* keijftls bUtiktfUS firtfeų triūso ffettttfeaista. Tad ritafraup- 
bime liūdnose sukaktuvėse 4r padUtinkkas savo pas
tangas Lietuvos rafkaksrtis ginti ti* Amerikos pilnai per
galei laimėti. Teisinga amferikiseMka talka — BAX 
AMERlCANA — bus bešališkas itaprendtinas daugėlio 
Kuropoe klapsimų, jų tarpe lr ŠUŠosios Lietuvos su
grąžinimo prie bendrojo 'tidtuvių tautos kamieno. Lie
žuvių tauta laiko save -dttagtlalų Taktų ištikimu sąjun
gininku, kas tišdeda tautus pswigų kartu su gtdhiga 
Amerika viską 'daryti bendrai* laisvųjų taktų pergalei 
laimėti ir įkūnyti laisvos ir nepriklausomos LidtuVos 
prisikėlimų. . Ustavųų Tarftfciė Taryba

A. L. R. K. btdtierų Sųjtmga žino brffcu ieško naujų 
narių. Jos laikraštis “Mot. Dirva" gyvai ir įtikinančiai 
Vagina kuopas per dabar vedamų vajų padiibėtd 4r lai
mėti šiai puikiai lietuvaičių katalikių organizacijai nau
jų narių.

TTomiBianienui Bntrrm ir VB- 

kartį Afrikoj neblogai sekasi.

(Tęsinys)
Šio fakto mes lietuviai pa 

miršti negalime ir nepriva
lome. Amžiams praėjo tie 
laikai, kai lietuvis “knech
tas” dirbo, o vokietys-atė- 
jūnas rinko mokesčius ir 
krovė pelnų. Privilegijuotą 
Klaipėdos padėtį vokiečiai 
tiek gerai suprato, kad 1939 
m. kovo 22 d., išimant Klai
pėdos kraštų iš Lietuvos su-. 
verenumo, patį Klaipėdos 
Uostų pasistengė, ,fFree 
šone” pavidale, su “Lietuva 
maitintoja” kaip tik pasto
viai Surišti.

Nėra mažiausios abejonės, -. 
kad Jei Klaipėda, Lietuvos 
sov^renumo ribose, gali bū
ti lyginama so krašto ptou?: 
člsfts, tai svetimųjų rankose, 
ji darosi Lietuvos parazitu.

NACIŲ INTRYGOS ,

Konkrečios žinios apie na 
cių sumanymų neatidėlio
jant užgrobti Klaipėdos 
kraštų pradėjo plaukti jau 
1938 m. rudenyje, tuoj pat 
po nelemtos Miuncheno ka
pituliacijos ir ajspeasament’o 
triumfo. Visas klausimas 
buvo kada?

Lietuvos Paųiuntinybei Vo
kietijoje, tar]) kitko,!> buvo 
žinoma apie per 1938-39 m. 
žiemų keliais atvejais Kara
liaučiaus štabe surengtus 
“toriegsspiel”, kame mėlynie 
ji '(suprask lietuviai), laiky
dami Klaipėdos kraštų, gy
nėsi o raudonieji(suprask 
vokiečiai) — puolė. Kiek
viena atvėju puolimas ėjo 
“žaibo“ tempais, ir tei toli 
už Klaipėdos krašto ribų.

Pirmas konkretus įspėji
mas apie nacių planuojamų 
smūgį, Kauną pasiekė 1938 
m. gruodžio 5 d. Neatrodo, 
kad tos žinios. į Lietuvos 
“vairuotojus”, būtų padarę 
tinkamo įspūdžio. Baltieji 
Rūmai Kaune, iš viso, pavo
jaus, atrodo, matyti nenorė
jo. : ! a (fl

1939 to. kovo mėnesio įvy
kiai Lietuvos Valdžių užklu
po netikėtai. Nurodymai, 
kaip elgtis katastrofos atvė^ 
jU, Klaipėdos krašto parei
gūnams duoti nebuvo. Nėt 

> *

Lietuvos Banko skyrių eva
kuacijai pasiruošta nebuvo. 
Vokiečiams į Klaipėdos kra
štų jau bežygiuojant, vienas- 
kitas banko direktorius me
tėsi, savo iniciatyva, naikin
ti banknotus. Pati evakuaci
ja ėjo galvotrūkčiais, chao- 
tingai, ir tai dideliam vokie 
tininkų džiaugsmui, kurie to 
lydžiui nepraleisdavo progos 
pasityčioti iš “ShemSiten 
Ordnung”.

Deja nuo to “Shemaiten 
Ordnung” Lietuvos valdžia, 
iki pat galutinos katastro
fos, taip atsipalaiduoti ir ne 
sugebėjo.
'trypciota ir filosofuota. Pa
stypčiota ir folosofuota. Pa
vasario įvykiai ėjo... galvo
trūkčiais : 1939 m. kovo 14 d. 
į Berlyną buvo iškviestas če
kų ir slovakų naujas prezi
dentas Dr. Hacha, kartu su 
užsienių reikalų ministru 
Dr. Chvalkovskiu. Naktį iš 
14 į 15 nelaimingajam Ba
chai buvo pakišta pasirašy
ti sutartis, pagal kurių Če
koslovakija “ laisvu noru” 
pasiduoda Vokiečių Reicho 
globai.

Nedrąsius nelaimingojo 
Hachos bandymus protestųo 
ti, galutinai išblaškė von 
Ribbentropo — Goeringo 
gengės grasinimai čia pat su 
bombarduoti Pragų%

Tų pat rytą vokiečių ka
riuomenė, iš kelių krypčių, 
įžengė į buvusių Čekoslova
kiją. . .a\

Čekai liko nuginkluoti, o 
čekų žemė paskelbta vokie
čių protektoratu. Slovakija 
gavo “Nepriklausomybę”, 
XJž poros dienų vokiečių so
tinėje pasirodė ir Lietuvos 
Užsienio Reikalų ministras 
J. Urbšys. P. Urbšys stabte 
Įėjo Berlyne, grįžtant iš Sv. 
Tėvo intronizavimo iškilmių 
Romoje. Nuo kurio laiko 
prieš Lietuvų vokiečių spau 
doje ir radio pradėta pikta 
propoganda, kovo antroje 
pusėje nepaprastai sustiprė
jo. Lietuviai buvo kaltinami 
žiauriai elgiantis su karoi- 

'viais — klaipėdiečius: juos 
pusbadžiu laikant, tyčiojsn- 
tiS, net mušant.

VISI SIMPTOMAI RODĖ,
KAB ATWO fcfLfi y
KLAIPĖDAI

i "» !
Min. Urbšiui į Berlyną at

vykus, antilietuviška propa
ganda buvo staigiai nutrau
kta. Ta aplinkybė, kai kazn 
iš Lietuvos kaimynų, tonus 
dienomis, davė pagrindonras 
įtarti susitariant su vokic-^, 
čiais.

Kovo 18 min. Urbšys bu
vo iššauktas į Aussvertiges 
Amt (vokiečių Užsienio Rei 
kalų Ministerija), priimtas 
Reicho Užsienio Reikalų Mi
nistro Joachim von Ribben- 
trop ir “Fiurerio” (Hitleris 
vardu, čia pat, notifikuotas 
neatidėliojant grųžinti Klai
pėdos kraštų vokiečių Rei
chui.

Ministrų Urbšį lydėjęs tuo 
metinis Lietuvos Pasiunti
nys Berlyne pik. K. Škirpa į 
von Ribbentropo kabinetų-* V 
įsileistas nebuvo.

Urbšui įėjus, kabineto du 
ris von Ribbentropas pabrė
žtinai raktu užrakino. Ma
tomai, tas priklausė prie na 
cių psichologinių “triksų”. 

/(Bus ds

(“Draugas”, 1918 m. ko
vo 22 d.).

Milijonai naujų vyrų prieš 
vokiečius... Prancūzija da
bar turi sumobilizavusi 4,- 
700,000 naujos kariuomenės 
ir 3,000,000 kariuomenės jdji. 
paruoštos naujam puolimui 
prieš vokiečius.

•
Rengiasi pulti amerikie

čius... Išilgai Lorraine sie
nos, kur veikia gen. Por- 
ahingo kariuomenė, vokie
čiai sutraukė daug savo jė
gų, Ten laukiama didelių Su
sirėmimų amerikiečių su vo^ 
kiečiais.

JAPONŲ KARO LAIVO MIRTIS

•r <

''Dralicaa* Arftne iJhotti

Japonų naikintuvas sustojo mirtinai, kai sąjungininkų bomba pataikė į laivų laike 
Bismsrck jūros kovos 22 japonų konvojaus laivai buvo sunaikinti. Kairėje mStosl dū
mai, dešinėje matyti aliejaus žymės

i j r-if ri
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Aukokite R, Kryžiui | Spaudos diena
mat d^ž-.x— 1 Brtahton Park. — Yrpro uronisuirenas . koma: koki€ tftvai t.

ONA SKEVER DAINUOS GEGUŽĖS 9 DIENA 
LIETUVIU AUDITORIJOJ

Hd štol jm surinkto $800 00 Kingai. Vėl, sakoma: koks 

Kadangi minėtas vienetas jaunimas, toks bus ir pasau- 
oficįaliai įgaliotas rinkti au- lis Bet> teisingiausias 
kas šio mėnesio R. K. vaju- posakis: kokia tom spauda,
je, todėl kviečiame visus lie- tok® ^>us ir P48*“!!*, 
tuvius aukoti R. K. per jį.. Spauda yra kultūros po- 

Aukokim per Metuviškas žymia. Bet ji yra ir ginklas, 
įstaigas, kad lietuvių vardas kurinio galima, ir pulti ir gin 
kiltų ir kad nApmulifctumėm tis. Ką gi daro okupantai, 
nuo kitų tautų. svetimų šalių užpuolikai?

Kviečiame legionierius ir Jei kur iPuol*» pirmiausia 
moterų auailiary nares ne- uždraudžia spaudą, gi vie- 
pemiršti savo vieneto, nes toJe ^°°» i darbą paleidžia 
tai jūsų užduotis remti jį, savąją.
kuris užsitarnavo garbės ir Ypač mums, lietuviams, te- 
ateižymi savo darbuote. Au- ko tą patirti per suvirš šim-1 
kodami per jg suteiksite di- tą metų velkant svetimą jun 
desnę paramą savo organi- 84, n® vienam teko ir savo 
zacijai siekti aukštesnio laip kaulus palaidoti Sibire už 
Fnį0 spausdintą* žodį.

Nauji aukotojai: *Pie 8Paud* isSir'
, a. „ . eime balandžio 4 d., 1:30 v.Po $25.00 — Lietuvių Bri- . , ’ . _

i_a , ,, . , popiet parapijos salėje. Tenghton Park Moterų klubas; , ...
*KAA - u o •, kalbės žymus žurnalistas
T ‘ .°fi^ tiru “Laivo” red. kun. Sandys,
Lietuvių Literatūros klubas.

„ MIC., mokyklos vaikučiai
Po $2.00 — T. Tamasiu- . . ; . ... ,, ™ v pavaizduos katalikų laikraš-

naa, Anna Jacobs, F. Remos. ,,
Therem Kiki., K. Veikus, 81U8O ‘ Y”“*“ “T
AdeUa Sheputi., H. Marine- 1 .Sakal8a 8tP*88k<® 8lk' 

raščių istoriją. Kun. Juoz.

. e. Po 61.66 - Sophie Rokui- ’77*k“ J*8™*8 P8™*8*“8 
», D. Roas, 14 “» kur d’"* ka;
L. Jaezezak, H. 0U«w8|n. "“**T"^ 
P. KadamU, C-W«riew,- .M”
ki, S Kolecki, B. Czub, M. U Lietuvos kuni^Ą bol-
Lesuiak, P. Woli«ek, B. Mu *7’k'’ /«k«e-

, • ’ ciame visus atsilankyti sek-
raakas, E. Muraskas. H. Pie- . ____. .. TX

m v Tar- madieni° popiet į. Įžanga dy-ir**’v tr U kai. Rinkliavos nebus. E. S.
-dmitsklye š JMaftin, H. _________________

Gershan, B. Zaleski, Marian _
Nares Po 50c - M Piniu- ARD 6 SiL VatalS

' ta. Po 25e — M. Jaszczak, i Brighton Park. — Prinae-
M. Hojnaeki. I nu, metinė ARD 6 skyr.
\ Dariaus-Girėno Raudono- vajaus vakarienė įvyks 28 d 
jo Kryžiaus vienetas atda- kovo, parapijos salėje. Ren- 
ras Jyekvieną antradienį nuo gimo komisija nemažai su- 
10 iy$o iki 10 vak., Darius- airūpinus sunkia šių dienų 
Girėnas svetainėje, 4416 fi. padėtim, ypatingai rengiant 
Westem Avė. Čia galite į- vakarienę. Bet nenusimena: 
teikti savo auką per pirmi- visų narių padedamos jos 
ninkę vieneto R. K. Helen tikis suruošti dar naujesnę, 
M. Kareivą, vice pirm. Mar- įdomesnę vakarienę negu 
tka Mason, viee pirm. Anne praėjusiais metais.
Yonaitis, Commander Jos. Tikietai tik po Me., paly- 
Kibort, B. R. Pietkietficz ir giaua su šiais laikais, tai vi-
StonJey MiUhell, Manager pigūs. Tikimės, kad mū-
Darius-Girėnas svetainės. nuoširdūs prieteliai-rėmė-

„ , _ , „ r ja.i supranta mūsų darbo
. U . JZ g, ’) tikslą ir skaitlingai atsilan-

mi^ą. vienetas reiškia šir- kyg Vįsmito

Ona Skever (Skeveriūtė, 
yra žymi lietuvė dainininkė. 
Priklausė prie Nekalto Pra- 
sidėjimo Sv. Panelės parap. 
choro.

Ona Skeveriūte dalyvavo 
sekančiose operose: “Caval
iem. Rusticana", Mascaga- 
ni; “Eliair of Love”, Doni- 
zetti; “Carmen”,.Bizet; “La 
Traviata”.

Vaidino svarbiausią rolę 
šiose operetėse: “Gegužės 

ir
Malūnininkas”, ‘‘Kai gėlės 
ivHA-irk” 44 A trurlrnV’ 't

tė gyvena, 6241 So. Paulina
St., Chicago.

Onos Skeveriūtės koncer
tas įvyks gegužės 9 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj. įžan
ga koncertai 75c.

į Dievo gerumo išgelbėtas 
, iš sunkios ir ilgos ligos, jau
čiu savo šventa pareiga vie- 

. šai pareikšti mano nuošir
džią padėką visiems, kurie 
teikėsi vienokiu ar kitokiu 
būdu mane ligonį gelbėti ir 
lengvinti ligos sunkumus.

Taigi, visųpirma dėkoju 
dr. P. Braziui, kuris mane 
rūpestingai gydė ir prižiū- 

i rėjo, per 9 savaites kasdien 
i aplankydamas mane ligoni

nėje* Dėkoju dv. Kryžiaus 
ligoninės kapelionui kun. P. 
Juškevičiui, kuris ne tik kas 
dien man ministravo šv. ko
muniją, bet dargi dažosi ap
lankydavo ir suramindavo 
mane. Dėkoju tos pačios li- 

; goninės vedėjoms, seselėms 
Kazimierietėms, ypač, gi se
selei Emeldinai, ir visoms 
slaugėms, kurios visu atsi
dėjimu ir rūpestingumu slau i 
gino ir patarnavo mąn ilgo
je ligoje. ,/'•<> j

Dėkoju taip pat - visiems, 
kurie malonėjo ligoje mane 
aplankyti, ypač gi Chicagos 
Did. Gerb. kunigams klebo
nams ir jų asistentams, se-

DIDEIJK lAPARD AVIMAS MVSV 
MIO.INUUCO K’AKO MUZIKA- 

uirriV n«nM memtv

atpildo kompanijai

Jei turi seno metalo — 
atiduok Amerikos karo pro 
dukrijai

Tėvu Pranciškonų 
misijos 1943 m.

2. Chicago, III. — šv. Jur-į 
^a\ gio parapijoje kovo 28 —i 
SLai balandžio 4 d. — tėvas Jus-1 
tuo' tinas Vaškys.

3. Indiana Harbor, ind. — (
q <a

Šv. Pranciškaus parapijoje, i 
rau- balandžio 5 — 11 d. — tė- Į 
kad vas Justinas Vaškys. 
mgė i 4. Chicago, III. — Šv. Juo-1 
jng- parapijoje, balandžio:

12 — 18 d. — tėvas Justinas i 
kad Vaškys.
įijai 5. Chicago Heights, UI. — 

šv. Kazimiero parapijoj, ba- 
ygi- landžio 19 — 25 d. — tėvas
irbi- Justinas Vaškys. 
die- Kad Dievas palaimintų 
at- šias misijas, prašpme visų 

ą. tikinčiųjų šia intencija pa- 
____simelsti.

Franciscan Fathers 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

PAŠINAI'DOKIT FKOGA DABAR
KOL DAR NfclfiPAKDUOTI.

TŪBOS. CUAHINBTA1. TROM
BONAI. SAXAPBONES, FLUTES 
su “cases” — $26J». $87.60,
$45.00 ir $15.00. Vist garantuoti 
lengvam grojimai

KONCERTUI OLITABAI. 8PA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOR BANJOS — 
$6.50. $8.60, $12.50 iki $36.00.
STRIUNINIAI BASAI — $60.00. 
$125.00 lr $160.C0. BASO U2- 
DENOAUAB — $12.00. SMICE-
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINI- 
AM8 BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $2 00. $6.00, $10.00 
lr $16.00. Striūna# 401 yjsų viri- 
minėtų Instrumentų, BASS lr 
ŠNARE DRUMS —>18.60, $28-60, 
$35.00 lr $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS. CYMBOLfc, J r DRUM 
HEADS pataisomi Jums palau
kiant. MOUTH PIKCE vl-iems 
b rasa ir "reed** Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR
kitų PHONOORAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Cterlns- 
tams, Triūboms. Saxaphoues ir 
taipgi Smulkoms ir Outtarams.

GOLDSTEIN’S Ml'HC SBOP 
•10 MauseH SA, CMog)

WHOLESALE
UroMtol UQ(JOB

>STA,GA

i t

• » saa- i

TIEBIOG U 8VTAVFY- 
KfT AOSNTV KOMISĄ-

SUVIRŠ 2M PAMINKLU 
KAMPAM PAS MUS JUKŲ

OariMHfe Natariolo k įtarto.

IMnų MJBNO ftEDEVRAI pri
davė daugeliui mūaų UeLuriaan 
Mantoms pKną patenkinimą 

Didysis ODsas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 

MONUMENT CO.
DIDYSIS OOnr Ir DlrMavt: SZ7 M. WXSTCltS AVK 

l’IIONB: SE&nTeiOS

teeiki

Pripuola

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
fCverythiną in the line ' 

VurnHurr

Factory Representative.

KHOUBOOMS IN 
MEBCHAND1SK M ART
For appointment call — 

REPUBLIC 0051

šią vasarą

Liepos (July) 4 d., 194] m.
BERGMANS GROVE

Labor Day, Rūgs. (Sept.) 6.
VYTAUTO DAR2E

Visi i Vyčiu pramoga
Cicero. — Lietuvos Vyčių

14 kfiopa prašo visų atsitan- 
kyti į rengiamą “card-bun-. 
co party”, kuri įvyks antra
dienio vakare, kovo 23 d. Ka
ro bonas, $25 vertės, boa 
duodamas dovanų laimės ke
liu. Komisija žada visiems 
dalyviams malonų vakarą.

PASKOLOS t! 
DAROMO?

ANT PIRMŲ MOBKH6PQ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

MUTUAL
FEDERAL

Telefongs

-BEGEMAN'S—
tCHER AVB a 8142 W. 88BD 8T.

Vieniems Metams 
ikrodžių Pataisymas 
Gvarantuojamas

mARGllTU
RADIO LAIKRAŠČIO WKX

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI MJBTAII — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis J:BO v. vak. 
PENKTADIENIAIS T v. ▼. 

Phone: OROvehUl 2242

WHFC-M50 kil

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
8UKNVUU PRUaNAMOlI

PILNAS PASIRINKIMAS
mjknbuv — aesMKev -»

8I0TŲ IK Kaktaų

PEOPLES CLOAK and MfflAL SHOP
1711 W. 47* St Varis 2a88

' Hn. a P. IMaMi Ir DakU, ter.
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O DIENRAŠTIS DRAUGAS . kcvo 22, 1943

Kas įvyksta kai Armijos sandėlyje 
nėra kai kurių moteriškų rūbų

Kareiviui tenka ne tik žėmis j stotį, viena norsė 
fronte pergyventi įvairiausi ištraukė dėžę iš pažasties 
nuotykiai, bet kartais gero-i ir atidarė dėžę. šią norsę 
kai reikia nurausti dėl mo- J
teriškų apatinių rūbų. Nuo
tykis su moterų apatiniais 
rūbais įvyko Orane, š. Afri
koje. Apie šį nuotykį pasa
koja Warrant officer Luke 
Corrigan, 816 Hemlock str.,
Scranton, Pa., kuris turėjo 
bėgioti po Oran ir supirki
nėti moteriškus rūbus.

Corrigan pareiga yra pri
žiūrėti Armijos sandėlį, 
taip pat jo pareiga aprū
pinti gailestingas seseris 
(norses) rūbais. Sandėlyje 
yra įvairių rūbų, bet nebu
vo kai kurių moteriškų rū
bų, kaip apatinių suknelių 
(slips), kelnaičių ir kitų da
lykų. O norsės turi išvykti 
į frontą.

Corrigan pasiima vertėją 
ir bėgą į miestą. Gęrokai 
vyras turėjo rausti kol per 
vertėją supirko reikiamus 
daiktus. Su dėžėmis bėga iš 
miesto ir laiku spėjo nor- 
sėms pristatyti
daiktus į stotį.

Kada Corrigan ėjo su dė-

pasekė kitos. Vyras gynės 
ir buvo apsakstytas mote
riškais rūbais.' Jis atrodė 
kaip Kalėdų medis. Labai 
nejaukiai jauties. Ir tuo me
tu Corrigan išgirdo jautrų 
halsą: ‘‘Well, Luke, aš para
šysiu tavo motinai kaip tu 
kariauji”.

Luke Corrigan apsižvalgė 
aplinkui ir pamatė iė Scran
ton mergaitę, kuri gyveno 
nuo jo namų už kelių blo
kų. Tos mergaitės vardas 
Helen Jeffers, ji buvo nor- 
sė. Luke jau du metai kaip 
Armijoje ir tik jpo dviejų 
metų sutiko iš savo miesto 
asmenį, tai buvo Helen 
Jeffers. Jam buvo malonu ir 
linksma.

ATVYKIMO PROGA Nuskandinę keturis japonų laivus 
pakėlė tostų kavos puodukais

21 keleivis 
sužeistas

Chicagoje, Madison ir Pau 
liną str., pereitą penktadie- 

reikiamus nį, susidūrė du gatvėkariai.
Dvidešimts vienas keleivis 
sužeistas.

“Draugraa" Acme photo 

Mayoras, Kelly (kairėje) ir gubernatorius Green įteikė 
miesto raktą Madame Chaing Kai-Shek, jos atvykimo 
proga į Chicago.

Moterys verčiau bevelijo mirti, negu 
eiti į priešo submarinų

Robert F. Anderson, 20 
metų amžiaus, grįžo aplan 
kyti savo tėvų, Mr. ir Mrs. 
Arthur Anderson, 2124 Ain- 
slie str. Jis pareiškė, kad 
jų submarino įgula nuskan
dino keturis japonų laivus 
Pacifike. Kada torpeda pa
taikydavo į priešo laivą, įgu 
los kariai keldavo kavos 
puodukais tostą.

Anderson sako, jog jis 
kartą buvo prisnūdęs, kai 
buvo pastebėtas japonų lai
vas. Tuojau buvo pažadintas 
ir nubėgo prie patrankų. 
Torpeda pataikė į laivo vi
durį.

Po dviejų mėnesių buvo 
nuskandinti du japonų kon
vojaus laivai. Tada Ameri- 
kis submarino įgulos nariai 
pakėlė tostą kavos puodu
kais. Ketvirtas priešo laivas 
buvo po penkių dienų nus
kandintas.

mu

RASTAS NEGYVAS

Karo laiku jūrose įvyksta 
tragiškų vaizdų. Išsigelbėję 
nuo Alfonso Penna laivo, ku 
ris buvo paskandintas Brazi 
lijos rytų pakrantėse subma 
rino, kovo 2 dieną, pasakoja, 
jog moterys verčiau bevelijo 
rizikuoti gyvybę, negu būti 
paimtos į nelaisvę.

Brazilijos laivu Alfonso
Penna, 3,540 tonų, važiavo 
241 keleivis, kurių tar
pe buvo daug moterų
ir vaikų. Priešo subma
rinas į laivą paleido tor
pedą. Kai tik torpeda patai- 

įkė į laivą, jis pradėjo tuo

jau skęsti.
Submarino oficeris per 

megaphone sušuko, kad jie 
gali moteris išgelbėti, bet 
jos bus kaipo belaisvės. Mo
terys pareiškė protestą Jr 
nėjo į priešo submąriną.

buvo miręs vyras. Ši mote
ris buvo išgelbėta heroiško 
amerikiečio oficierio, kuris 
atvyko su tankeriu. Kai ame 
rikietis oficieris šoko į van
denį gelbėti moters, tuo lai
ku vyrai iš machine guns 
šaudė į ryjikės žuvis, kad 
jos nepačiuptų moters ir ofi 
cierio. Moteris virvės pagal
ba buvo užtraukta į tankerį.

Ši žinia paskelbta kovo 18 
dieną.

Už mergaitės nu
žudymą kartuvės

Texas valstybėje buvo pa
kartas, kovo 19 dieną, vie
nas kareivis, 38 metų am
žiaus, už nužudymą 8 metų 
amžiaus mergaitės. Toji mer 
gaitė dingo, kai ji ėjo iš mo
kyklos. Ji buvo rasta be są
monės rave. Kita dieną mer 
gaitė mirė.

Nusikaltėlis buvo suras
tas pagal automobilio padan 
gų pėdsakus.

Nusikaltėlis buvo nuves
tas prie kartuvių ir ten bai
gė savo gyvenimo dienas.

Per miegą kalbėjimas
privedė prie divorso
/

Vienas Chicagos geležin
kelio gaisrininkas visuomet 
buvo mylimas savo žmonos. 
Bet kai vyras užmigdavo, 
tai jis'per miegą kalbėdavo: 

“Mickey, darling”. Taip pa
sakė jo žmona. To vyro žmo 
na, pereitą trečiadienį, gavo 
divorsą. Tos moters vardas 
Eleonora. Matyti žmonelė 
užpyko kodėl vyras per mie 
gą ne jos vardą kartoja, o 
kokį tai “Mickey”.

Astuoni žuvo
l

Greenville, S. C. Kovo 19 į 
dieną astuoni vyrai žuvo, ka 
da Armijos bombanešys su
sidaužė netoli Winnsboro, S. 
C.

;C

"Draugas” Acme photo
Nitti (The Enforcer) rastas negyvas Chicagos prie

miestyje. Nitti yra Al. Capone giminaitis. Nitti rastas ne
gyvas po to, kai New York grand jury prieš jį ir kitus 8 
.užvedė apkaltinimą.

Rado negyvų pragarsjusj gengsterj, 
kritusi nuo kulkos

Frank (The Enforcer) Ni
tti, vienas iš pragarsėjusių 
Chicagos gengsterių, pereitą 
penktadienį, po pietų, nusi
žudė. •

Jis buvo rastas rankoje su 
brauningu prie Illinois cen
trai geležinkelio tvoros, ne
toli Harlem avė. ir Cermak 
road, North Riverside.

Nitti baigė gyvenimą po 
to, kai New Yorke jis ir dar 
6 jo draugai buvo apkaltin
ti, jog jie prievartos keliu iš 
krutamųjų paveikslų unijos

jonus dolerių.
Prieš Nitti mirtį buvo įsa 

kyta jis sulaikyti ir nuga
benti į New Yorką atsakyti 
prieš apkaltinimus.

Trys prekinio traukinio 
tarnautojai matė kaip Nitti 
nusišovė. Jie pranešė apie 
tai policijai ir toliau nuva
žiavo. Traukinio tarnautojai 
nežinojo, jog ten buvo Nitti. 
Jie matė kaip žmogus ėjo 
svirdinėdamas, o paskui pa
leido šūvius.

Manoma, jog Nitti buvo
pareigūnų ir darbininkų yra gerokai įsigėręs. Jis yra Al 
išgavę daugiau kaip du mili-| Capone giminaitis.

ŠOKO J VANDENĮ
Tūzinai keleivių šoko į 

vandenį, daugelis ten žuvo. 
Laivas po penkiolikos minu
čių nuskendo, atrodo, jog 
nemažai keleivių laivas su 
savim nusinešė į dugną.

Manoma, jog submarino 
igu|t t buvo itališka, bet sun
ku-buvo nustatyti. Tačiau 
iš Romos radio buvo praneš 
ta kovo 5 dieną, kad buvo 
paskandintas Brazilijos lai
vas.

Išsigelbėję asmenys, ku
rie prieš keletą dienų atvy
ko j Rio de Janeiro, pasako- 

i ja, kad likimas Capt. Eucli- 
des Almeida Braulio nežino
mas.

Iš patikimų šaltinių pra
nešama, jog 123 asmenys įs
kaitant daug moterų ir vai
kų, yra dingę.

ŠAUDĖ Į RYJIKĖS ŽUVIS 

Vienas iš išsigelbėjusių,

Šiurpus vaizdelis

Tunisijos fronte
Tunisijoje vyksta aršios 

kovos. Amerikiečiai lakūnai 
parodo nepaprąstą drąsą ir 
sumanumą. Vienas ameri
kiečių lėktuvas^- buvo -taip 
sužalotas, kad pilotas nega
lėjo atidaryti durelių^pro ku 
rias galima iššokti parašiu
tu. Pilotui liko išeitis: ar
ba žūti arba leistis į žemę. 
Pilotas lėktuvą nosimi pasie 
kia aerdromo žemę.

Kada aerodrome vyrai ati 
darė lėktuvą ir išnešė iš lėk
tuvo pilotą, vyrai rado, jog 
minimo lėktuvo piloto para
šiutas buvo kulkų subady-Į 
tas. Jei būtų durys bu
vusios nesugadintos ir pilo* 
tas būtų šokęs ' parašiutu, 
tai būtų tik jo kaulai likę.

Kartais nelaimė išeina į 
gerą.

-- ------- - , t

Padidino policijos
skaičių kovei su
gengsteriais

New Yorke, kovo 19 die
ną, apie 1,000 policininkų ir 
detektyvų buvo padidinta 
kovai su plėšikavimais. Atsi
rado nemažas skaičius su

Paskandino šešis
ašies laivus

Londonas. Kovo 19 dieną 
pranešta, jog britų submari
nai sunaikino Viduržemio 
jūroje “ašies” keturis dide
lis reikmenų pristatymo lai
vus, vieną vidutinio dydžio 
tankerį ir vieną mažą reik
menų laivą?

Įteikė miesto 

raktus
Į Chieagą, pereitą penkta

dienį, atvyko Mme Chiang 
Kai-Shek, Kinijos generali* 
ssmo žmona. Mayoras Kelly 
ir gubernatorius Green jos 
atsilankymo - proga įteikė 
miesto raktus. Mme Chiang 
Kai-Shek Chicagoje viešės 
kelias dienas.

SKELBKITĖS “DRAUGE’

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
D AB ARTINS 

DIVIDENTŲ

RATA
J .

4%
1751 W. 47th Street

Dr. Senhora Eudesia Vieira, mušimų, ir Apiplėšimų. Poli- 
pasakoja apie laivo sutorpe-. cininkų skaičių padidino ko
davimą. Dr. Vieira buvo su- vai prieš “muggers”, kurie 
žeista į galvą, ji gulėda-J prieš apiplėšiant žmogų su

mas ligoninės lovoje pasako muša ar nušauna, 
ja, jog dvi dienas aplink gel-
bė jimosi valtis ryjikės žuvys 
siautė, kol atvyko tankeris.

Dr. Vieira aako, kad viena 
moteris ant “life preserver”

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

plaukė visą naktį, ten pat žiui.
Aukok kraują A. R. Kry-

Mums Valdžia SAKO:
TAUFYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PRA
DIRBS ir pa
daryt J| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan. 
ratų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

MII WEST ROOSEVELT ROAD

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je, kaip praneša parapijos 
biuletenis, Velykoms bus į- 
dėti šie nauji altoriai: Die
vo Motinos Sopulingos, šv. 
Juozapo, šv. Pranciškaus ir 
Šv. Rapolo Arkangelo.

X Elcrta Varkalas, duktė 
M. Varkalienės, žinomos 
Marąuette Park veikėjos ir 
“Draugo” darbuotojos (ke
liais atvejais buvo viena sėk
mingų vajaus kontestinin- 
kių) šiomis dienomis Išvyko 
atostogų į Floridą. Ji su mo
tina gyvena adresu 6315 S. 
Wolcott Avė.

. •. -
X Ona Harper (po tėvais 

šerpetaitė), Peophs Restau- 
rant savininkė, 1628 W. 47 
St., gražus iš atostogų pa
pasakoja savo kostumeriams 
daug įdomių dalykų iš ke
lionės.

X Emily Vaitekūs, Aldo
na Mockus, Aldona Slėnis ir 
Anne Radomskis veiklios Ci 
cero vytės nuoširdžiai dar
buojasi, kad kuopos ruošia
moji pramoga — card and 
bunco party — antradienį, 
kovo 23 d., parapijos salėj 
kuo geriausiai pasisektų.

X Kukenių namuose, 4355 
S. Artesian Avė., namuose 
nelinksiha: neseniai į ka
riuomenę išleido sūnų, o per 
užgavėnes ir žentą.

X Ona Piežienė pastaruo
ju laiku daugelyje vietų dai
navo su dideliu pasisekimu. 
Bridgeportiečiai ir prelatas 
M. Krušas džiaugėsi jos gra
žiu giedojimu ir kovo 14 d. 
bažnyčioje per prelato 25 
metų klebonavimo sukakties 
pamaldas.

X Petras Simonėlis, 716 
E. 92 PI., sūnus žinomų rose- 
landiečių, ir burnsaidiečių, 
šiomis dienomis išvyko į ka
riuomenę.

X Juozas Simanavičius, 
sūnus žinomų brightonpar- 
kiečių, gyvenančių adresu 
4437 S. Artesian Avė., šio
mis dienomis parvyko atos
togų iš kariuomenės. Džiau
gias jis ir sykiu tėvai, nes 
pataikė parvykti gimtadie
niui ir vardinėms.

X Juozas ir Marijona. Su
deikiai, žinomi veikėjai, jei 
tikėti gandams, ruošias ap
sigyventi Labdarių ūkyje. 
Toleikiečiams būtų didelis 
minusas, nes abu yra žymūs 
veikėjai. Ypatingai M. Su- 
deikienė daug darbuojas ne 
tik Labdarių Sąjungoj, bet 
ir kitose draugijose ir orga
nizacijose.

X P- Kundrotieoė, 6916 S. 
Maplewood Avė., jau išpar
davė keturias knygutes ti
kietų, su kuriais bus gali
ma laimėti geras dovanas 
Šv. Vardo draugijos, Town 
of Lake, vakare, balandžio 
7 d., parapijos oalėj. Visas 
vakaro pelnas skiriamas ku
nigui V. Mikolaičiui, kurio 
primicijos bus gegužės pra
džioje.
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