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ROMMEL JAU ŽNYBIAMAS TUNISIJOJ
Amerikiečiai pirmuoju užsimojimu 
1,400 italų paėmė nelaisvėn

Britų 8-oji armija atakuoja ašį
Mareth linijos 6 mailių frontu
SU, U. S. JĖGOMIS Tuni- SĄJUNG. ŠTABAS š. At

sijoj, kovo, 22.—Amerikiečių rikoj, kovo 21. — Leit. gen. 
divizijos ir britų 8-oji arini- George S. Patton, Jr., vado- 
ja pagaliau pakilo ofensy- vaujamos amerikiečių šar- 
von ir pradėjo žnybti field- vuotosios divizijos iš Gafsa 

^maršalo Rommelio šarvuota apylinkių jau išjudo veržtis 
sias jėgas. Sakoma, kad j pajūrį dviem kryptimis, 
šiam ašies vadui norima su
rengti “Dunkirką.”

Amerikiečiai iš Gafsa fron 
to dviem kyliais veržiasi į 
jūros pakraščius. Apie 1,400 
italų jau paėmė nelaisvėn.

Britų 8-oji armija ašį ata 
uuo j a Mareth linijoje, 6 mai 
lių ilgu frontu, atsiremian
čių į jūrą. Gauta žinių, kad 
ten britai susidūrę su smar
kiu ašies priešinimosi.

Viena kolona paėmė geležin
kelio stotį Sened, už 25 mai
lių šiaurrytų link nuo Gaf
sa, ir iš ten veržiasi Maknas 
sy link, kurs yra už 20 mai
lių rytuose. ši kolona ryžta
si pasiekti Mahares uostą.

PLANUOJAMA PAGAMINTI 6 JLfiKTUVNEŠIAI PER MENESĮ

Acmv pilotu

Calumet rajono fabrikų darbininkai 
"Įšaldyti" prie savo darbų

CHICAGO, III., kovo 22.— | šį naują patvarkymą pa- 
Calumet rajono karo pramo-' skelbė karo vyrų jėgos ko-
nės darbininkai šiandie ‘ ‘įšal 
dyti’’ prie savo turimų dar
bų ir jų negali pamesti be 
autoritetų leidimo.

misija per savo rajoninį di
rektorių W. H. Spencer.

Šiuo “ įšaldymu’ ’ paliesta 
apie 250,000 darbininkų.

Išaiškinta, kad darbinin
kai tikrumoje nepririšti prie 
turimų karinių darbų. Jie 
gali nevaržomai pasitraukti.

Nekirtai miško, 
negausi malku

Šiaulių miesto gyvento-, Pasitraukę vargiai gaus 

jams leista pirktis žiemai
malkų, bet tiktai tiems, ku
rie yra atlikę miško kirtimo

kitą tokį darbą karo pramo
nės fabrikuose.

Pasitraukti iš darbo lei-

Bomba palaikyta 
Japono naikintuvui

SĄJUNG. ŠTABAS Aus
tralijoje, kovo 22. — Gen. 
MacArthur komanda pas
kelbė, kad sąjungininkų la
kūnai olandų N. Gvinėjos 
pakrantėse atakavo japonų 
trijų laivų konvojų, o Solo- 
’Jfcon jūroje vieną japonų nai 

kintuvą.
Naikintuvui dviem bom- 

bom pataikyta ir palikta 
pakrypusį į šoną.

Čekoslovakai kovoja 
prieš nacius
x LONDONAS (ONA). — 

Čekoslovakų ministras Ju- 
raj Slavik iškelia aikštėn, 
kad Čekoslovakijos fabri-

"Draugaa
Prezidentas Roosevelt žiūri lėktuvnešio modelį dėl dviejų tikslų, šio tipo lėktuv

nešius gamins Henry Kaiser. Numatyta pagaminti per mėnesį 6 lėktuvnešius. šios ru
plėtuose nuo Sfax. Kita ko-;§ies lėktuvnešiai taip pat tarnaus lėktuvų transportui. Iš kairės j dešinę: Rear Adm. 

lona žygiuoja pietrytų link Į Hovvard l vickery; Henry J. Kaiser; As3t. Navy Sec’y. Arterinis L. Gatės; Rear Adm. 
į Gabes uostą. !Emory Land (chairman of Maritime Comm.).

Ir vienas ir kitas uostas 
nuo Gafsa netoliausia, nėra 
nė šimto mailių. Bet dideli 
sunkumai yra prasiveržti 
kalnuotais plotais ir tarpkal 
niais, kur priešas tyko.

Popiežius sunegalėjęs 
nuo persišaldymo

LONDONAS, kovo 22. — 
Iš Romos per radiją paskelb 
ta, kad popiežius Pijus Xn 
sunegalėjęs nuo persišaldy-

.. , mo. Gydytojų patariamas
armija išvystys savo veiks- . , . __ , . ...•*_ x., . Šventasis Tėvas neapleidžia

savo kambarių.
Per radiją pažymima, kad 

Amerikiečiams yra svar-I popiežiui nėra jokio pavo- 
bu pasiekti Mahares uostą. jaus
Rommelio jėgoms būtų at
kirstas pasprukimas į šiau- ii , ■
rinę Tunisiją jūros pakraš- PlCflZIOKIS LIGlUYOJ 

čiais.

Anot žinių, amerikiečių 
divizijų pirmieji žygiai yra 
sėkmingi. Ir kai britų 8-oji 
armija išvystys savo veiks
mus, Rommelio jėgos tikrai Į 

bus sužnybtos.

\
suvaržyta

prievolę. Leidimas duotas1 Girnas pripažįstamas tik 
tiktai 2 kietmeteriams, ta- e?ant svarbioms priežas- 
čiau miestelėnai turi patys tims. Su tokiu leidimu ta-

malkas atsigabenti savo su 
sisiekimo priemonėmis. Pa-

čiau galima darbininkui gau 
ti darbą kituose karo garny-

galiau, matomai, ir pačių ^°9 fabrikuose

malkų mieste nėra, nes pri- Anadien šiame rajone į-

Kiek žuvusių vokiečių 
Rusijos fronte

LONDONAS, kovo 22. — 
Hitleris toer radiją vakar 
kalbėdamas pareiškė, kad 
Rusijos fronte tik 520,000

kuose darbininkų užvaizdai i vokiečių žuvę. O sovietų ap- 
yra apsirūpinę automati- skaičiavimais^vokiečių nuo 

stoliai siekia 9 milijonus vy-niais ginklais.

Iki praeito gruodžio Če
koslovakijoje buvo dirbami 
naciams lėktuvai. Susekta, 

Akad lėktuvai turi įvairius 
trūkumus. Tad lėktuvų ga
myba nutraukta ir gamina
mos tik lėktuvų dalys.

Turkų misija 
Afrikos fronte

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af
rikoj, kovo 22.—čia atvyko 
'turkų misija, kuri sudaro 12 
žymiųjų turkų karinių ir po
litinių figūrų.

Misija konferavo su gen. 
Eisenhower ir kitais britų ir 
amerikiečių karininkais.

LONDONAS. — Madride 
mirė dr. Hans Adolf von 
Moltke, Vokietijos ambasa

dorius Ispanijai.

Britanija, Amerika ir Sov. Rusija 
po karo patvarkys Europa - Churchill

LONDONAS, kovo 22. — tvarkys Britanija, Amerika
Ministras pirmininkas Chur ir sovietai. Kiekvienai tau- 
chill vakar kalbėjo per ra-1 tai bus leista apsispręsti. Jo 
diją. Jis pareiškė, kad gal nuomone, mažesniosios tau-
ims dar du metus, ar ilgiau tos bus paragintos susiburti
nugalėti Hitlerį ir visą pik- į federacijas, kurios savo
tą, kokį jis iškėlė, išnaikinti 
—pakeisti dulkėmis. *Kai Hit 
leris bus nugalėtas, sakė 
ministras pirmininkas, tada 
bus nusisukta prieš Japoni
ją. Bus išlaisvinta Kinija, 
pašalintas pavojus Austra
lijai, N. Zelandijai ir Indų 
vandenyno pakrantėms. Ja

Lietuvos laikraščiai skel
bia, kad teisė medžioti duo
dama tiktai tiems, kurie j P3nU imperija skaudžiai nu- 
prie vokiečių generalinio ko- kentės.
misariato išlaiko “atitinka- Anot jo, po karo Europą 

mus egzaminus.” Kokio pa

kad b0dž,io yra šie. Naciai grasina
niai egzaminai, laikraščiuo J

rėžtu sudarys Europos tary 
bą, ir ši kontroliuos Europą 
ir visus jos reikalus.

Ministras pirmininkas nu
rodė, kad šiandien diskusuo- 
ti apie Europos valstybių 
pokarines sienas būtų nesą
monė. šiandie visos visų tau 
tų pastangos turi būti nu-

se nieko nepaaiškinama. belgams pagieža

dedama pastaba: “Kada! vesta 48 valandų savaitės 
miesto sandėlis gaus malkų, darbas, 
tuo tarpu nežinoma.” Taip 
rašoma — lapkričio mėne
sio antroje pusėje...

Nauja nacių
bendrovė Lietuvoje

Vokiečiai Lietuvoje įstei
gė naują bendrovę Lietuvos 
turtams supirkinėti. Būtent 
įsteigta specialinė miško su
pirkinėjimo bendrovė, pava
dinta ‘ ‘ Westeuropae i s c h e 
Holz-Gemeinschaft.” Laik
raščiai priduria, kad šios 
bendrovės užsakymai turė
sią būti vykdomi “pirmoje 
eilėje.”

kreiptos pirmiausia sutriuš-!
kinti hitlerizm, ir tik pas- prįpaįįSfa
kiau tartis kitais reikalais. r r i

netekę Belgorodo
fturų vadas Indijoj 
nugalabintas

u sieKiH <7 milijonus vy*. ę ■ < I L” ■ 
rų. Šiame skaičiuje apie 4 JOYIGiŲ IdKUtldl 
milijonai tik vienų nukautų- gjjĮęgyo Hę|Sjnk j 
JU-

HELSINKI, Suomija, ko- 
LONDONAS. — Britų la - [ vo 22.—Sovietų lakūnai už- 

kūnai iš Maltos “reidais”! praeitą naktį per 7 valan- 
šiemet pietinėj Italijoj ir Si-' das atakavo šį miestą. 2 as- 

cilijoj sunaikino 105 italų menys užmušta ir 23 sužeis-
geležinkelių garvežius. ta.

Goeringo oro ministerijos namai 
Berlyne apgriauti orinėmis bombomis

STOKHOLMAS, kovo 22. kuriam būta apie 200 kam
—Iš patikimų šaltinių gau
ta žinių, kad britų bombo
nešiai kovo 1 d. bombarduo
dami Berlyną, tenai tarp ki
ta smarkiai apgriovė oro
ministro fieldmaršalo Goer- 2,000 žuvo. Tik vienuose

barių. Daug dokumentų su
naikinta.

Berlyne 30,000 asmenų 
neteko pastogės ir apie

ingo ministerijos namus. 
Bomba pataikyta ir sulam
dytas visas namų sparnas,

apartmentiniuose namu ose 
50 asmenų žuvę. Apie 700 
namų sunaikinta.

LONDONAS (ONA). —Į HYDERABAD, Indija, ko- 
Belgų sluoksniuose gauta vo 22.—šeštadienį mirties 
žinių, kad vokiečiai grasina bausmė įvykdyta Sayed Seb 
griebtis pagiežos priemonių ■ ghatullah Shad, hurų vadui 
prieš namiškius tų darbinin- Sind provincijoje, 
kų, kurie išsisukinėja nuo! Praeito rugsėjo mėnesį 

nacių paskelbtos jiems kon- jis buvo suimtas ir pavestas 
skripcijos. karo teismui, kuris jį pas-

Naciai sako, kad pagiežos merkė miriop už jo daromus 
priemonių bus imtasi prieš sąmokslus prieš karalių.
tų darbininkų žmonas, vai
kus, tėvus, brolius ir sese
ris. Išsisukinėtojų nuosavy
bės bus konfiskuojamos.

Naciai Belgijoje laukia, 
kada jiems belgų fabrikuo
se bus padirbta 200 geležin
kelių inžinų, 'kuriuos užsakė 
1942 metų pradžią. Iniinai 
dar nebaigti. Naciai nerim
sta ir grasina imtis bausmi- 
nių priemonių.

LONDONAS.—New Yorko 
arkivyskupas F. J. Spellman 
išvyko Airijon.

, Hurai ' yra galvažudžių 
gaujos, kurios ilgiausius me 
tus Sind provincijoje terori
zuoja gyventojus. Shad gi 
šio karo metu planavo pasi
skelbti provincijos “kara
lium.”

Jį areštavus sunaikinti jo 
dideli luksusiniai rūmai, ku 
rie buvo apsupti 60 pėdų 
aukšta ir 12 pėdų stora mū
ro siena.

WASHINGTON. — Kon
grese demokratai rikiuojasi 
prieš Ruml taksų planą.

LONDONAS, kovo 22. — 
Sovietai šiandie paskelbė, 
kad rusai neteko geležinke
lio miesto Belgorodo už 50 
mailių šiaurių link nuo Char 
kovo. Sovietai sako, kad po 
atkaklių kovų rusai apleido 
Belgorodą.

Centraliniam fronte—Smo 
lensko šone. rusams sekasi

Lietuviai prievartos 
būdu vežami Vokie
tijon darbams

Iš neutralių šaltinių gau
ta žinių, kad Lietuvoje vo
kiečių “darbo įstaigų” valdi 
ninkai kontroliuoja, kam 
maisto kortelės gali būti iš
duodamos, o kam ne. Visi 
tie žmones, kurie maisto 
kortelių negauna, yra pri
versti “savo laisvu noru” vy 
kti darbams į Vokietiją.

Lietuvoj kaip ir 
bolševikų laikais

Kaip ir bolševikų laikais, 
Lietuvos miestuose pradėta 
gyventojus ‘ ‘suglaudinti, ’ ’ t. 
y. privalomai apgyvendinti 
svetimuose butuose. Pav., 
Šiauliuose vienam žmogui 
leidžiama daugiausia 9—10 
ketv. metrų ploto. Butų sto
ka atsirado todėl, kad mies
tuose daug patalpų v.žimta 
vokiečių karo ligoninėms ir 
kitokioms įstaigoms. Net

ir ten jie pėžanginoja. Anot daugelia gimnazi3M
sovietų, žizdrą srityje per arba vbiSkai veikti- arba 

veikia tiktai dalinai, nes pa-poros parų kovas daugiau 
kaip 2,000 vokiečių nukau
ta.

Doneco fronte, kur vokie
čiai turi sutraukę daug divi
zijų, rusai nieku būdu nelei
džia priešui persimesti per 
upę.

VVASHINGTON. — Lai
vynas pranešė, kad U. S. la
kūnai 98-ąjį kartą atakavo 
japonų bazę Munda, New 
Georgia saloje.

CAIRO. — Sąjungininkų 
lakūnai šeštadienio naktj 
smarkiai atakavo Neapolį.

talpos užimtos kitiems rei
kalams.

NEW DELHI. — Ameri
kiečiai t lakūnai sėkmingai 
atakuoja japonų įsitvirtini
mus šiaurinėj Burmoje.

Ieškote Darbo?
Jei ieškote darbo, pažvel

kite | 3-člo puslapio “Clas- 
dfled Sekciją”, kur rasite 
nepaprastą sąrašą įvairių, 
gerai apmokamų darbų!



DIENRAŠTIS DRAUGAIS
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IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
(Tęsinys)

Key West
Tarp dviejų vandenynų —

koje, leido toliau važiuoti. 
Ilgas tiltas nutiestas per jū
rų seklumą iki sekančios sa
los. Tokių tiltų, važiuojant

Atlanto ir Meksikos užlajos į Key West, yra daug. Vie- 
driekiasi sekluma nuo Mia-'tomis išpilti pylimai cu ge- 
n}i iki Key West, 176 my- raj sutvirtintais krantais. 
Uos. Važiuodamas tuo keliu jau-

Key VVest yra tolimiausia 
Floridos krantuose sala, nu 
kuria galimas susisiekimas 
sauskeliu. Ant salos randa
si miestas su 15,000 gyven
tojų. Žingeidumo traukia-

tiesi lyg kad laivu plauk
tum. Iš visų pusių oažnai 
nieko kito nesijnato, kaip 
mėlynas, lyg dangus, van-; 
duo. Kur-nekur tolumoje ma 1 
tai plaukiantį laivą, žuvėd-

mas sėdau į busą ir prade-1 ras ir mažas salas. Prava

lau kelionę.

Iš Miami į Key West ne
važiuojama įt 6 vai. ir 15 mi
nutų. Bušai išeina ir grįžta 
kas 2 valandos dieną ir nak
tį. Bušai labai geri. Ir pači 
kelionė labai įdomi. Nors bu
sai dažnai kursuoja, bet vi
suomet taip pilni, Rad sun
ku vieta gauti. Daugeliui pri 
seina stovėti. Man pasisekė 
geria vieta gauti. Išvažiavus 
iš Miami, busas sukinėja j- 
vairiomis priemiesčio gatvė
mis iki valstybinio plento. 
Priemiestyje buvo galima pa 
stebėti daug gražių ispaniš-

žiuoji tiltą, atsirandi ant 
siauro ruožo sausžemio, a- 
pie mylios arba dviejų plo
čio. Už to vėl vanduo.

Seklumoje, pagal kelią, 
balti, kaip sniegas, garnio 
dydžio, paukščiai vieni tupi 
ant vienos kojos pasirėmę 
ir miega, kiti vaikštinėja ir 
ieško maisto. Jūrose žuvies 
daug. Kai kuriose vietose 
susimetę žvejai ir iš to ver
čiasi. Žuvį siunčia į Miami

I&GELRETA LAIVO ĮGULA D-ro E. J. Klimo 
"gradueišinas"

Tėvą Jėzuitų misijos
Bayonne, N. J., Šv. Myko

lo parap. kovo 10 — 19 d. 
T. Pranas Aukštikalnis, S.J.

Philudelphia, Pa. — Kovo 
16 d. vietiniame Temple u- 
niversitete įvyko jaunųjų gy , Waterhury, Conn., Šv. Juo 
dytojų “gradueišinas”, tarp Z9pO parap. kovo 10 — ba- 
kurių buvo ir vienas mūsų landžio 4 d., T. Jonas Kidy-
jąunas viengentis, daktaras 
Bnokas Jurgis Klimas, sū
nus a. a. daktaro Enoko ir 
daktarės Estelioe Brozaity- 
tės Klimų, bei ir anūkas Pe- 
lagijos Brozaitienės šerai- 
kienės, kuri, kaipo jo globė
ja, tėvams mirus, pasirūpi
no gydytoją profesijos iš
mokyti.

Jaunas daktaras jau tun 
įgijęs ir vietą gydytoj aus- 
interno vietos garsioj epiško 
palų ligoninėj,

kas, S.J.

i miero parap., hal. 8 — 18 d., 
T. Antanas Mešlis, S.J.

Athol, Mass., šv. Pranciš
kaus parap. bal. 11 — 18 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J. X 

Detroit, Mich., šv. Anta
no parap. (Didž. Savaitės a- 
peigoms) T. J. Kidykas, S.J 

So. Windsor, Conn,, s v. 
Pranciškaus parap. eeg. 2 —

New Haven, Conn., Sv. Ka u dų T Antras Meė|ia, S.J. 

zimiero parap. kovo 14 _ Wanami., Pa., Sv. Marijos 
21 d., T. Antanas Mešlis, S.J. parap geg 2 _ ll d

Hazelton, Pa., Šv. Petro Aukštikalnis, S.J.
ir Povilo parap. kovo 21 „
bal. 4 d„ T. Pr. A»kštikal-

o , i ciskaus parap. geg. 9 — 23P., A*.. „A T,H 

tų parap., kovo 28 — bal. 4 į Rochester, N. Y., Šv. Jur- 
d., T. Antanas Mešlis, S.J. ! gio parap. geg. 22 — 25 d.,

Nevv Philadelphia, ra., Sai T. Pr. Aukštikalnis, S.J. 
džiausios Jėzaus širdies pa- —-------—— ■■■■ ■»

J. “gradueišmą” iš Miners-1 rkP- bal. 5 — 18 d., T. J. Ki-1 Jei turi seno metalo 
ville, Pą., buvo atvažiavę lr dykas, S.J. atiduok Amerikos karo pro
jo du pusbroliai — Klimai Nashua, N. H., Šv. Kazk dukcijai.
ir dėdė Aleksandras Klimas. Į 

Congratulations!... K.V.I LIETUVIAI DAKTARAI

' ‘'Draugas" Acme photo
Pakrančių sargybinio laivo “Campbell” įgulos nariai 

ir iš to turi gerą pelną, Vie- matomi gelbėjimosi laiveliuose perkeliant į lenkų laivą 
“Bursa”, po to kai laivo šonas bus sužalotas ir jis buvo 
be elektros jėgos. Campbell laivas smogė ir paskandino 
didelį nacių submariną.

W M 1 K S f L U I O
W»- ♦51*’Street

#/« .< . es/ SArs/s/it/y

nas žvejys pasakoja, kad 
kiekvieną rytą “ pripratu- 
sios” žuvys atplaukia pne 
jo namelio ir esą tokios drą- <1

t* rv
■ » H I ' I! >

ko stiliaus namelių iš visųi . T. »
„. . „ [sios. Jis jonjs numetąs* šio-{'□nių apsodintų gražia., zy-j ki {okw, 1WMnį ne.

d,nč.a.8 knunys pUmemis, na
ir kitokiais šiltų kraštų me

jokio atsižvelgimo bus pra-1 diena iš dienos saulutė švie-

S^/z

i

džiais. Plentas gerai ir tvir
tai grįstas. Pagrindis jūrų 
dugno akmuo, o pa viržis 
smala užlietas. Jūrų dugno 
akmuo šioje Floridos daly
je sudaro pagrindinę medžią 
gą visiems statybos reika
lams. Graži, šilta saulėta 
diena dangaus erdvėse jo
kio debesėlio, visur aplink, 
ant kiek akis siekia, viskas į

minėmis, nes ganėtinai jų 
sugarmąs laivu išplaukęs į 
jūrą.

Važiuojant toliau, pašte- 
bi vielomis aptvertą didelį 
plotą žemės, o jame daug

šelintas.

Poilsio vietų krautuvėse

čia ir šildo, puikios maudy
nės, švarus krantuose smė-

K— -K

negrai neturi teisės maišy- ^8’ daugybė visuomet ie
tis su baltaisiais žmonėmis. huoj ančių paimu amžina 
Tai valstybės įstatymas. Ne- vasara- Šiuo laiku labai sun- 
gr« neairi*is<fc?įeitf į kraut *1 ka“barj, gyveni

tuvę, bet pabelsti į tam ty
čia šone krautuvės langą ir 
per tą langą jam yra paduo-mažų būdelių. Tai vištų ū-

kis. Vištų ūkiai šioje daly-'.damos reikmenys ir paima- 
je yra visokeriopai apsau- mi iš jo pinigai, šiaip jau, 
gojami. Vanagai ir laukinės kiek buvo galima pastebėti, 
katės vištų ūkiui daro daug visos prekybos įstaigos pri

gersi matytis. blėdies. Todėl ūkiai taip į-, klauso baltiems žmonėms.

Iš priemiesčio išvažiavus, renSt^’ v^8* bū j pats j^ey West miestas

pasikeičia reginys. Iš abie- prašinami. ie oml8’■ randasi ant salos ir labai 
jų plento šonų matyti įvai-! ant derlingesnės žemes au-įgražioje geOgrafinėje pa de
nis lapuoti šiltų kraštų krū- ^narnos įvairios daržoves, tyje. Iš vigų pusių apsiaus- 

krrios tame ruože ir kito- tag gįitaįg jūrų vandenimis, 
kis maistas yra brangūs,
nes vietos prieauglio visiems

mui. Viešbučiai perpildyti. 
Valdžia daug jų nuomuoja 

(NukeĮia į 3 pusi.)

Didžiausio Lietuvių
Ipu/plrv KuUlilitfA
jvTTvii y iMiroiuvv

mai, o iš jų kyšo aukštos 
palmės, kurių viršūnėse de-
sėtkai kokosinių riešutų , . ,

... , . . . . gyventojams neužtenką; rei
Toliau nuo kelio driekiasi , . . .................... ’

pelkės, balos. Pavažiavę a- 
pie 50 mylių nuo Miami, pa
siekėme tiltą ir čia valdinin
kai peržiūri visas keliaunin
kų reikmenis, leidimus, do
kumentus. Radę viską tvar-

BUDRIKO
X

Krautuvė

. • ‘""'“■'•ii 9 j

■k • III.

/ t ft
<r

RAKANDŲ, RADIO
IR JEWELRY 

• 6 
Viskas po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted St
Tel. CALUMET 7288

BVDniKO RADIO PROGRAMAI: 
WCFI,. inon k. nMOios vnk. 9 v. 
WHKC., 1450 k., ketvertais 7 v. v.

kia atvežti iš kitur.
> • ■

Nuo Miami iki Key West 
daromi ru sustojimai po 15 
minutų. Sustojimo ir poil
sio vietose randasi keletas 
paprastų krautuvėlių, kur 
galima nusipirkti įvairių 
mažmožių ir valgomųjų reik 
menų, taip jau ir svaigiųjų 
gėrimų. Bet svaigieji gėri
mai griežtai draudžiami ke
liauninkams pardavinėti. Ke 
lktuninkams kelionėje griež
tai uždrausta vartoti svai
giuosius gėrimus.

Apleidžiant stotį, bu3o 
vairuotojas griežtai įspėjo, 
kad jei kas nors buse var
tos svaigius gėrimus, tas oe'

Rešzidencija REPnblic 5047
Nedėliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien vai.—10 Iki 8 
Treč. lr Penkt. 10 lkl 6.

6322 SO. UESTERN AVE. 
Telefonaa PROapect 1013-0721

DOCTOR SELMA 
SODEIKA. O. D.

AKIS MTIRINUA
AKINIUS PRITAIKINA
Ofiųe randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinių pagelba neužtenka.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak.

137 N. MARION STREET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake St.)
Telephone: — EUCLID 906

— REZIDENCIJA —
1441 So. 50th Avė., Cioero, UI. 

Tel. Cioero 7661

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

Turime didelį 
pasirinkimą
Muzikališkų lnstrumotų, Muzi
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų,

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — VVATCRMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

TRU-VISION OPTiCAL CO.
DR. Mi VVKINJK, O.B.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTD’VS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yanb 1629 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

AKIS EG

DR. 8. MfElNE, O O.

(UOJĄ — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lioensuoti

OPT0MBIB18T Ai
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĘ. TEU LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Plrmuil,, Trcdtąil.. Pesikuul. Nuo-10 ryto Iki 6 vak. 

Antrad. Ir KetvtrtmHcniHlM Nuo 10 ryto lkl 10 vak. 
fc-štadieatel* Ir sukimuUciilab. Imagai Sntarų

&o$5oc$

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandoa nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Nedėlioj pagal sutartj.

A A SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Street
Room 1230

OOao Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiąt. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniai!

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU t
STATYBAI REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėsimų 1
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĘ SBMOB8 

NUO8DKIO RATOMS.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 15,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaa In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJETUVIŲ FINANSINfe ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Petarnavtmn I «•

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

J4 to. a
'_______ r.v 4 |IRIFGAL tAIlHlKGS

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik viena pora akių vtaam gy- 
vanlmui. Saugokit* jaa. leisdami 
Heęaa lala neti Jaa mo<i»mi«kiauirfa 
metodą, karta re*«jlmo mokalaa 

•all eatalkti.
M METAI FATYROK 

Jme asinių, kurta 
vtae aklų

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

OPTOMEl RISTAI
1861 So. AbUumI Ai 

Kampu ll-toa
roMoaut CtAMAL MM.

Trečiad. Ir kedtad. a. m.

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Otf ioe teL YARdą 4787 
Namų tet PROipect 1930

MLMTKMimS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted SL, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandoa: 3 — 8 popiet,

Tet YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
A t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
IR AKINIUS PRITAIKO 

744 Wegt 35th Street
Valandos. U-L& 2-4j lr 6;30-S:3O 

Pirmadieniais — tik 2-A 
Sventadieniala — ~Ų-ĮR

Ofiso Tel......................VIKghila

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Tel. TARds 8246

DR, C, VEZELB
/DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

ne nuiMct
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

4729 $o. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TeL MIDway 8880 Ghjcago, IIL

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik t 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vsl. vaL 
Nedėliomis nno 10 iki (Z vai. dieną

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. We»tern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagei sutartį. 

DR. EMRT V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer AveMe
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tsl. LAFayetto 0098 

Jeigu Neatailiepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOB:
Pina., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
PsakL, teėtod. 8:30 lfci 9:30 vak. 

Rakrnadieniai* Dagai mMdtei+me.

LIETUVIS DAKTAKA& 
OPTOMETRISTAS

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
pnelnaoaą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KKAVTOVSJE

3241 So. tokiai Si.;
TELEFONAS:

Cakunet458I 6Į
DEL BABIO PATAUY1O —

8UPA2INDINKHB KETOS 
g»T ‘*I«A¥<WT~

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso tel. VIRgive 09M 
Beeidencijos toL: BEVąrly 8844

BR. T. RUMBUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Oflko vaį.: 1-^3 >ik 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

4
Tai. OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS ’

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA ’

9241 Went 66tti
Tel. RHPebUo 7868

TeL YARda 5981.
lea: K£Nwood 5107.

OR. A, J. BERTASH
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

Ofiao vaL: nno 1-3; nuo 6:30-8:30

756 West 350* Street

YeL OANal 0857
Rm. tol.: PROspeet 6059

OR. P.Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reeldendja: 0600 So. Artealsn Ava.

VALANDOS: 11 V. lyto ikt 3 frp.
6 lld 9 vai. vakare. ,r-^

Laikai statymo bažnyčių 
lr puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šalį ge
rais laikraščiais. (Kardino
lą* Laobre). PLATINKITE ‘'DRAUGI’*
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Antradienis, kovo 23, 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS R

NATURALIZAVIMAS VYRŲ (CLASSIFIED ADS 
MŪSŲ GINKLUOTOSE JĖGOSE =====

Pirmą kartą tautos isto-
T rijoj ateiviai, kurie gyvena 

. ne Jung. Valstijose, tapo A- 
merikos piliečiais, ne teismo 

• sprendimu, bet administra- 
tyviu būdu. Taip pranešta 
generalinio prokuroro Fran- 

; eis Biddle..

289 nariai ginkluotų, jėgų
4V’anama Canal Zone ir Cari- 

bbean Defense Command į- 
gijo pilietybę šią iki šiol ne
girdėta procedūra. Jie na- 
turalizuoti patvarkymu Se- 
cond War Powers Įstatymo, 
kuris atmeta kai kuriuos rei-

. toalavimus ir suteikia pilie- 
r tybę ateiviams Amerikos 

ginkluotose jėgose, kurie 
randasi tokiose vietose, ku
rių natūralizacijos teismų 
jurisdikcija neapima.

Iš Saulėtos Floridos
(Atkelta iš 2 pusi.)

^savo reikalams. Yra daug 
gražių namų, taip jau ran
dasi ir nuskurusių vargšų 
žmonių. Labai dažnai girdė- 
ti ispaniška kalba gatvėse 
ir visur kitur. Taip jau krau 
tuvėse matyti įvairių iška- 

^ubų ispaniška kalba.
Vietos žmonės uždarbiau-• s

ja įvairiose dirbtuvėse, taip 
jau žvejyba ir ypatingai da
bartiniu laiku daug pelno 
duoda gerai išvystyta kem-

-- pės (sponge) pramonė. Dau- 
gelis darbininkų prie šio 

Ą darbo turi gerą uždarbį Ke- 
mpinė auga jūroje, apie 30- 
50 pėdų gilumoje. Vanduo 
šioje jūrų dalyje yra taip 
švarus, kad narams nuo jū
rų paviršio matyti, kame

, randasi kempinė. Taip jau 
.-j. vartojami prietaisai kempi- 

nės ištraukimui, kad kai ku- 
j^riose vietose narams nėra 

reikalo leistis į vandenį. Ke
mpinių pramonė Key West 
prasidėjo 1849 m. Iki to lai-

'• ko jas atveždavo iš Vidur
žemio jūros. Iš pat pradžios 
už išvežamas kempines iš 
Key West į U. S. rinką į- 
plaukdavo apie $750.000.00.

Kun. A Briška

W For a BetterDay
U.S.WAR BONDS

Nazis requisition most European 
farm produets and foodstuffs, leav- 
ing the conąuered people to starve. 
To fight this thievery the farmers 
have revived a favorite weapon of 
the North American Indian, the 
FLAM1NG ARROW.

Dutch and Bclgian Vigilantes 
creep near to storage bams at

Dept. Commissioner Tho
mas B. Shoemaker, Natūra
lizacijos komisijonie riaus 
Earl G. Harrison, paskirtas 
vesti natūralizacijos proce
dūrą Armijos ir Laivyno De
partamentais, laikė išklau
symus ir išleido natūraliza
cijos certifikatus ten pat. 
Per gruodžio mėn., 1942 n. 
Dept. Shoemaker suteikė pi
lietybės popieras Panama 
Canal Zone, Curacao, Ara
bą., Trinidad, feritish Guia- 

na, Dutch Guiana ir Anti- 
gua.

Tarp 289 kareivių ir jū
reivių, kurie tapo naturali- 
zuoti, buvo daugelis kurie 
buvo piliečiais arba paval
diniais, daugiau negu 35 sve 
timų šalių; tarp jų ir 5 ašies 
tautos — Vokietija, Bulga
rija, Vengrija ir Rumunija. 
Kada suteikė didžiausią skai 

i čių, net 42. Iš Filipinų buvo 
39 iš Vokietijos ir Italijos 
24, ir 21 iš Lenkijos.

Nėra nieko gražesnio, kaip 
prisiartinti prie dievybės ir 
jos spindulių po žmonių gi
minę paskleisti. (L. Beetho 
ven).

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI • • • •

MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo 

Mumis 

Rekordas—

61 Firma Virš 50 Metų 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

YVorkmanship and Materials Unexelled—at Lowest Prices 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTFD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9486-9489

HELP WANTED — VYRAI

AUTOMATIC RCREW MACHINE— 
B. & S. VYRAI reikalingi prie ope- 
raylmo ir set-up darbu. Viršlaikis 
ir aukščiausia mokestis. Dieną ir 
naktimis darbai.

IDE A Ii METAI, PRODUCTS 
3231 W. Lake St.

LANGŲ. PIO V MAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite Į Tlniekeeper’s ofisą.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sherltlan Rd.

Armature Winders 
Pirmos klesos; pataisymų ša poje 

$1.35 i valandą
M. OOI.D8CHMIDT CO.

- 1022 W. JACKSON BLVD.

DIRBTUVftS DARBININKAI
Reikalingi prie lengvų darbų, pas
tovūs darbai. Užtenkamai viršlaikio 
mokant laiką ir pusę. Room 1023. 

BANKERS BOK CO.
t 536 S. Clark St.

T.ATHE HANDS—ENGINE ir TUR- 
RRT. taipgi ir RENC.H HANDS rei
kalingi. suvirš 55 metu senumo. At- 
sišauklt i— KLIPFEL MEG. CO. 

2659 W. Harrison.

REIKIA VYRŲ
Saldainiu Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.

SHOTWELL CANDY CO. 
3501 W. Potomac.

VYRAI REIKALINGI prie darbų 
plieno warehousėje. 100% karo dar
bai. 16 metų amžiaus ar suvirš. Mr. 
A. C, Crowl.

3333 W, 47TH PLACE

FOUNDRES DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dieną ir nakti liftai. Employment 
ofisus atdaras kasdien nuo 7:89 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniais nuo 
9 ryto Iki 2 popiet.

YVESTERN FOUNDRY
3634 8. Kedzie Avė.

FOVNDRP.8 DARBININKAI. Pore. 
makers, Fugnace Tenders. Karo dar
bui, gera. mokestis, pastovūs darbai

K A INE R & CO.
763 W. l4*xington St.

LION MFG. CORP.
100% DEFENSE

Reikalauja jus prie karo darbų 
dieną ir naktį šiftams 

Jei Jūs esate:

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

SET-UP VYRAS OPERATOR 
BROYVN & SHARPE

Vėliausio modelio Mašinos
ir dabar nedirbate karo pramo* 
nėję, kur galėtumėt naudoti auk- 
ščiausį laipsnį savo gabumų
ATSIšAUKIT AR RAŠYKIT l 

EMPLOYMENT OFISĄ

2640 Belmont
FREIGHT HANDLERS — patyrę. 
Gera užmokestis. Matykit Mr. Bra- 
vere, sekančiai:

1401 W. FULTON

BUS BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį. 

EDGEWATF.R BEACH HOTEIj 
5349 Sherldan Rd.

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

RODY MEN
PORTERS

TUOJAUS REIKALINGI 
PRIE PASTOVIU IR SVARBIŲ 

NUOLATINIŲ DARBŲ

PASIŪLOME JUMS:
AUKŠČIAUSIA MOKESTI. Daugu
mas mūsų darbininkų uždirba dau
giau negu $90.00 ) savaitę. Bonų
pienas vykdomas visiems.
ĮRENGIMAI. Tiktai geriausi, ir už
tenkamai tų. .Tu gerumas uždirbs 
jums daug pinigų.
NORMA I.ftS Darbo Valandos,. Viskas 
vidui, dieninės valandos. Nėra šlftų.
DETALIAI. Patyrė darbininkai at 
lieka jums visa detalinĮ darbą, tuom 
paiiuosuojant jus vien tik jūsų dar
bams tuomet galėsite daugiau už
dirbti.
SVARI VALGYKLA ir Poilsio Kam
bariai.—Jų patogumai Jumis nuste
bins.

PARAUKYT ar rašykit—, 
MR. B. H. ROBERTS.

COMMVNTTY MOTORS, INC. 
235 G. 33RD ST. CAL. 4300

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

H EI. P WANTED — MOTERYS

MOTERYS — kurios yra patyrusios 
ISdlrbtme armature ir ststor colis. 
Puiki proga su aukščiausiu mokes
čiu.

M. GOI.DRCHMIDT CO.
1022 W. Jai-k.MTdi Blvd.

MERGINOS virš 18 metų amžiaus 
reikalingos prie lengvų dirbtuves 
darbų. Patyrusios prie Drlll Presų. 
Tappers ir lengvi, Milling Mašinų 
darbų pageidaujamos.

2016 W. LAKE ST.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 8. Puiaskl Rd.

TARNAITES.
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite į Housekeeper's ofisą. 
EDGEYVATER BEACH HOTEL

5349 Sherldah Rd.

TARNAITE
Reikalinga dirbti puikiam name. 
Pietų miesto dalyje. Savo kam-1 
barys ir maudynė. Gera mokestis j 
gerai darbininkei.

PHONE: HYDE PARK 0812
OPERATORES

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

H. HYMAN & CO.
230 S. Franklin St.

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRUC.KERS ir ,WAREHOUSEMEN. 
Aukšta minimum mokestis su proga 
jsldirblmo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatslšaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
63r»l St. Ir Archer Avė. Argo, RI. 

Phone Summit 800 — Ext. 271.

VYRAI IR MOTERYS

DIDŽIULEI ORO LINIJAI
Reikalinga

VYRŲ IR MOTERŲ
UZ

DŽENITORIUS IR VALYTOJUS

Patyrimas nereikalinga. Darbai 
Chicago Airporte. šiftais darbas. 
Turite prirodyti liudijimus U. S. 
pilietybės. Rašykite paduodami 
pilnai savo kvalifikacijas, į
DRAUGAS — Box 537, 127 N. 
Dearborn St. — Chicago.

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės Pagelbininkų

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA
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VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į 
EMPLOYMENT OFISĄ

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th St.

RENDUOJASI

RENDUOJA8I fumišiuoti kamba
riai, naujai išdekoruoti. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių informa
cijų.

BUSINESS KERVTCK

PATAISOM PIUKLUS — visokius. 
Naminiai plūkia! mūsų special y b6. 
Rašykite dėl veltui kataloginio kal
nų sąrašo. DIAMOND POINT SAW 
FILING WORKS, 28 N. I.ooniis, 
Chicago. Pasiųskite plūklus parcel 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

PARDAVIMUI

NAŠLE, turi parduot pirm Balandžio 
1-nios, du 5 kambarių apartmentus 
ir vieną 8 kumbarių beismentin) 
apartmentą. Moderniškas plumbing. 
arkuotos durys ir apdengti porčiai, 
štvmo šiluma. Netoli 45th ir \Vest- 
ern. Tel.: RADcllffe 6600.

Priežodžiai
Nėra. tokio melo, kuris ne

būtu turėjęs teisybės savo 
pradžioje.

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

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti rs- 
gali. (Seneca).

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

Taktas, tai suderinimas 
mūsų vertės sa kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

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

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. — Vapero.

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

Didis žmogus daug reika
lauja iš savęs, o mažai iŠ 
kįtų.

Tčvų Pranciškonu 
misijos 1943 m.

2. Chicago, 411. — Sv. Jur
gio parapijoje kovo 28 — 
balandžio 4 d. — tėvas Jus
tinas Vaškys.

3. Indiana Harbor, lnd. — 
Šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — li d. — tė

vas Justinas Vaškys.
4. Chicago, Iii. — šv. Juo

zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

5. Chicago Heights, III. —
Šv. Kazimiero parapijoj, ba
landžio 19 — 25 d. — tėvas 
Justinas Vaškys.

Kad Dievas palaimintų 
šias misijas, įprašome visų 
tikinčiųjų šia intencija pa
simelsti.

Franciscan F a the r s 
310 Orchard Street 
Pittsburgh (10), Pa.

YVASHINGTON. — Sena
to juridinis komitetas atsi
sako patvirtinti federalinių 
teisėju buvusį Texas gub. 
Allred, kurį prezidentas no
minavo.

DIDELIS IftPARDAViMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ

PASINAUDOKIT PROGA DABAR 
KOI/ DAR NEMPARDUOTI.
TŪBOS. CLARINETAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES. FLUTES 
su •cases” — $35.00, $37.50.
$46.00 ir $76.90. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI OUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI. BANJO8, 
SMUIKOS. TENOR BANJOS —- 
$6.60. $8.50, $12.60 iki $35.00.
STRIUNINIAI BA8AI — $60.00. 
$126.00 ir $150.C0. BASO UŽ- 
DENOALAS — $12.00. ŠMUGE
LIAI SMUIKOMS. STRIIJNINI- 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CF.L- 
LO — $1.60. $3 00, $5.00. $10.00 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS —$18.50. $28.50. 
$85.00 ir $60.00. PEDALS. HI- 
BOYS. CYMBOL6, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE vi-lems 
brass ir ”reed” instrumentams 
pritaikomi Jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Ciarine- 
tams. Triūboms, 8&xaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
• 14 Maxwell St., Chicago

- nlght and wing their darts Into 
them. The arrow tipą have been 
impregnated with liųuid which 
ignites as it dries. Scores of bams 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they

Tarė shot.
We in America have eecaped the 

horrors of occupicd Europe and 
may fight the Nazis by less dan- 
gerous methods.

The least you can do is to invest 
more in United States War Bonds. 
W88 741D U. 8. Tntt»m Dtjpt.

Jei turi seno metalo — ati ' 
duok karo reikalams.

Paaukok, per A. R. Kry- 
M kių, karo reikalams savt

kraują. j

NULIŪDIMO O VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avo,, Chicago
Telefonas Grovehlll 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.
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A. i. kun, Antanas Milukas
Šiandien laidojamas kun. Antanas Milukas. Jis laido

jamas įš Viešpaties Jėzaus Atsimainymo parap. bažny
čios, Maspeth, L. I., kurios klebonu velionis išbuvo per 
daug metų.

Norėdamas likusias savo gyvenimo dienas pašvęsti 
litenatiniam darbui, a. a. kun. Milukas iš parapijos kle
bono vietos pasitra’ikė prieš apie dešimts metų ir buvo 
paskirtas kapelionu į prieglaudą.

Paskutiniais savo gyvenimo metais velionis atsidėjęs 
rinko medžiagą Amerikos lietuvių istorijai. Tos me
džiagos jis surinko gana daug. Jos dalis jau atspaus
dinta “žvaigždėje’ Jturią jis pats leido ir redagavo. 
Vėliausiais heleriais metais šis laikraštis eidavo ketu
ris kartus į metus. Jame rasdavome apie Amerikos lie
tuvių sušiorg^hizš’^liho tMdriją; apie jpirmaaiaa Ame
rikos lietuvių draugijas, apie kunigus ir senesniuosius 
visuomenės veikėjus. Neabejojame, kad lietuvių istori
kams toji medžiaga bus labai naudinga ir vertinga.

Velionis ne vien tik mūsų, amerikiečių, reikalais rū
pinosi, ne vien tik iš- lietuvių amerikiečių gyvenime isto
rinę medžiagą rinko. Jis yra surankiojęs ir tomus kny-; 
gų išleidęs apie “Aušrą” ir aušrininkus, nes ir jis pats 
buvo aušrininkas. Gal būt ųe pas vieną kįtą mūsų senes
nės kartos veikėją ar laikraštininką nerasime tiek daug 
apie aušrininkus, knygnešius medžiagos, laiškų etc., 
kiek rasime a. a. kun. Miluko archyvuose.

Apie tai, manome, plačiau parašys tie, kurie tuos 
archyvus vartė, arba turėe progos dabar juos pavar-- 
tyti.

Į Ameriką velionis atvyko dar jaunutis (klierikui 
būdamas. Cia baigė kunigo mokslus, čia įsišventino įr 
čia visą savo gyvenimą dirbo. Jis dirbo pastoracijos 
darbus įvairiose parapijose, dirbo spaudos ir visuome
ninį darbą dar anais kun. A. Burbos laikais. Jis yra re
dagavęs ne viešą, bot keli* pirmuosius Amerikos lieto* 
vių laikraščius. Bet ilgiausiai (iki mirties) redagavo 
savo paties leidžiamą “žvaigždę”, kuri pirmiau buvo 
savaitiniu ir apimdavo visą mūsų tautinį ir visuome
ninį gyvenimą, o vėliau suretėjo ir spausdino vien tik 
istorinius raštus.

Bet daugiausiai bus velionies nusipelnyta įvairių kny
gų leidimu. Jo įsteigtą spaustuvė Philadelphia, Pa., ku
riai vadovauja žymi rašytoją Pranaitytė, išleido de
šimtimis įvairiausio turinio lietuviškų knygų, kurios bu
vo platinamos ne tik čia, Amerikos lietuvių tarpe, bet 
į r Lietuvoje, šioj srity velionies tikrai daug nudirbta, 
Lfcrai pląti vaga lietuvių tautos kultūriniame gyveni- 
lue išvaryta.

A. a. kun. Milukas turi daug nuopelnų ir mūsų or
ganizacijoms. Jis yra daug darbavusis Lietuvių R. K. 
Susivienymui Amerikoj, buvo vienas iš sumanytojų į- 
steigti lietuvaičių vienuolių kongregaciją Amerikoj, ftv. 
Kazimiero Seserų vienuolijos įsiateigimo istorijoj kun. 
Miluko vardas yrą žymioje vietoje.

Ir tiesioginiai Lietuvos laisvės ir nąpriklauaomybėa 
reikalais velionis daug sielojosi. Dėl to savo laiku hive 
apdovanotas Vytauto ordinu ir jam buvo pripažintą 
Lietuvos valstybės pensija. <

Velionis bravo virš 70 metų amžiaus. Tiesa, tai ne 
be jaunystė, tačiau dar galėjo gyventi ir darbuotis. 
Šiuos žodžius rašantis -paskutinį sykį kun. Miluką ma
tė šių metų sausio 9 d. laikraštininkų pobūvyje. Tedą 
jis atrodė sveikas ir gerai nusiteikęs. Nė į galvą tada 
seatėjė, kad po poros mėnesių jam teks atsiskirti sų 

♦savo žemiškais rūpesčiais, au spaudos darbais, prie ku
rių jis taip stipriai buvo prisirišęs nuo pat savo jaunų
dienų.

Rašysime apie didįjį muąų spaudos darbininką įr dau- 
giara, pasitikėdami, kad rašys lr mūsų bendradarbiai, 
kurie artimai velionį pažiųo. Jis kitij rašytojų, aušri-
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ninku, knygnešių bei veikėjų darbus kėlė viešumon, 
YWtiUQ. dabar mūsų pareiga apie jį — kus. Miluką 
rašyti, jo brangią itmintį pagerbti, 'o
Keli bruožai iš a. a. Ant Miluko gyvenimo

LKF6B paduoda, kad kun. A. Milukas buvę gimęs 
Lietuvoje., šeštokuose, 1871 m. birželio mėn. 13 d., uš 
tat per krikštą ir gavo Antano vardą. Mokėsi Rudami
nos prad. mokykloje, Marijampolės gimnazijoje. 1889 
m. įstoja į Seinų kunigų seminariją, Cia slaptai dirbo 
lietuvybės darbą, pasižymėdamas gęru ąigamąatoriu- 
mį. Jsu 1890 m. sausio 90 d. Vienoje savo paskaitų pa
reiškė šitokią savo gyvenimo programą:

— Noriu būti tikru lietuvių kunigu, prisidėti kuni
gaujant prie Lietuvos dvasiško ir medžiagiško būvio 
pagerinimo... Tai mano niekis. Mano priemonės: tikėji
mas, meilė mokslas įr triųsa*”-

Slaptose kuopelėse su kitais klierikais mokėsi lietu
vių kalbos ir istorijos, studijavę lietuvių, dainas, pa- 
nakaa, kankles, papročius, drabu^us ir net įsteigė ran
ka rašomą laikraštėlį Uetuvių kalbą, 1391 m- jo ir drau
gu darbuotė atkreipė caro žandarų dėmesį ir, kad iš
gelbėti seminariją nuo rusų valdžios bausmių, klieri* 
kas Milukas SU klier. Sutksičiu buvo pašalinti iš semi
narijos. Sekančiais metais Milukas atvyko į Ameriką, 
kur jį kun. Burba pakvietė į “Vienybės Lietuvininkų” 
redaktorius. 1893 m. įstojo į philadelpbijos kunigų se
minariją. Drauge su klierikais Kaupu ir Žilinsku įstei
gė draugiją tyrinėjimui lietuvių prąęįtįęs įr “Viaasvįe- 
tinėję 1900 m. Paryžiaus parodoje įtaisyti lietuvišką 
skyrių**. 1896 m, įšventintas kunigu darbavosi Shenan
doah, Pa„ Brooklyne, N. y. ir vėl Shenandoah, Fa., lie
tuviškose parapijose. 1901 m. išvyko studijuoti į Fri
burgą, Šveicarijoje. Ir studijuodamas rado laiko dirbti 
dėl lietuvių. Jisai spaudoje ėmė kelti reikalą steigti 
vienuolyną lietuvaičių, kurios remtų katalikų spaudą 
ir dirbtų mokyklose, tas turėjo įtakos į Šv. Kazimiero 
seserų įsikūrimą. 1901-1903 m. daug parėmė Prūsuose 
leidžiamą “Tėvynės Sargą“. Grįžęs iš Šveicarijos klebo
navo lietuvių parapijose: Girardville, Gilbertas lr Fhi- 
ladelphijoje. Cia jis leido “Dirvą-Žinyčią”, yėliau įkūrė 
‘•‘žvaigždę”, kurią laidu iki pat mirties. 1914 m. buvo 
klebonu Maspeth, N. Y., vėliau Qv. Kotrynos ligoninės 
kapelionų, o paskutiniuoju laiku kapebonsvo vąikų sa
natorijoje Roslyn, L. Į., N. Y.

Jo nuopelnai lietuviškai krikščioniškai kultūrai ypa
tingai dideli. Jsu 1894 m. jis su kun. Abromaičiu įkūrė 
“Garsą Amerikos Lietuvių“. Jis prisidėjo prie didelių 
Basanavičiaus, Bielinio, Tumo darbų. Rašė į “Varpą“, 
“ūkininką1*, dnr 1994 m. Tilžėje išleidę ,10,000 eg?. 
“Lengvo Būdo Per Save Išmokti Rašyti*’. Jis rašė net 
į angliškuosius laikraščius keldamas Lietuvos vardą ir 
kančias, net išleido knygelę apie lenkų terorizuojamus 
moksleįvius; “Thę Little Martyra of Vilna“. Suorga
nizavo “American ReKef for LUbuaaian Wąr Sųffer- 
ers” ir M Relief for the Little Martyra of Vilną”. Milu
kas buvo suėjęs į ryšį net au pres. Wilaonu ir davęs 
jam gerų sugestijų Lietuvos reikalu, žinantieji skelbia, 
kad Amerikoje nebuvo lietuvio, kursai spaudos srityje 
būtų pralenkęs Miluką. Velionio darbas šioje srityje 
lyginamas su vysk. Valančiaus nuopelnais. Bavo raš
tais ą. a. kun. Ant. Mikitas paliete neišdildomą pėdsa
ką ateities Uetuvių kartose.

Dėl Klaipėdos
pareiškimas

.liti. nuoUetuvos

Pagrobęs Čekorievskiją 1939 UU tavo U d., Hitleris 
tuojau įtaiki Lietuvai griežtą raitafevimą, kad būtų 
Vokietijai grąžintas Klaipėdos krt^Ue. kuris IMS m., 
Ambasadorių Konferencijos tariam, buvo sujungtas su 
Lietuva. Kadangi Lietuvą negalėjo gauti didžiųjų val
stybių pagalbos, tai ji buvo priversta, nusilenkti agre
soriui, ir kovo 93 d. narių fiureris atvyko j Klaipėdos 
uostą perkelti tą Lietuvos teritorijos sklypą i Trečiąjį 
Reichą. o,J. , «

Užėmę Klaipėdos kraštą, nariai įsteigė jame savo 
teroro režimą ir trumpu laiku išvąsž lš jo dešimtis 
tūkstančių gyventojų, lietuvių lr Žydų. Į Vokietijos ran
kas pakliūva Lietuvos lėšomis lr darbu įkurtos Klaipė
dos krašte naujos įmonės ir uoste įrengimai, į kuriuos 
buvo įdėti šimtai miltam lirih « Lietuva neteko savo 
svarbioje pramonės oentro įr vienintelės Išeities į jūrą 
Savo prekybai su užsienį’*.

šiandien, sukakus lygiai ketveriems metanui nuo Klai
pėdos pagrobimo, yra praveri* atsiminti, kad Lietuva 
buvo viena lš pirmųjų Hitlerio agresijos aukų. nuken
tėjusių dar prieš praaidedaut dabartiniam karui. Nacių 
Vokietija pasirinko ją, eilėje silpnesniųjų tautų, savo 
puolimo objektu, vykdydama ąąvo planą: Įsigalėti Eu
ropoje, e paskui viešpatauti pasaulyje.

Šioje valandoje jau didesnė Ęuropoe dalia, kartu ir 
visa Lietuvos teritorija, yra po agresoriaus letena. Jung
tinės Tautos yra paslryžuslos ne tiktai atremti Jo užsi
mojimą, bet jį ir jo talkininkus sutriuškinti, kad dau-

.481 iiį.iiiBap

JUtradlMUi. kovo 23, 1943

Klaipėdos Pagrobimo minint
Ten b«v$s

’ (Tęsinys)
Ultimatumo metu von Rl- 

hbentrop’o buvo pag rąstu ta, 
kad Lietuva, dargi, lr nema
nytų lauktis pagalbos sve
tur.

<?tą reikia priminti, kad 
vadinamoji “Klaipėdos kon
venciją”, pągai kurią buvo 
nustatyta juridinė Klaipė
dos krašto būklė,, buvo kon- 
trarignuotą “keturių didžių
jų”: Anglijos, Italijos, Japo 

, nijęs ir Prąncūrijos.
Matyti, von Ribbentrop’o 

grąainimaą ir turėjo galvoje 
anuos signatarus. Vėliau pa 
tirti faktai patvirtino, kad 
ultimatumo atmetimo atve
ju, vokiečiai, iš tikrųjų, bu
vo pasiruošę eiti ir už Klai
pėdos krašto ribų.

Kalbos faktui pabrėžti, 
voa Bibbentrop Lietuves 
Užsienių Reikalų Ministrui 
pasiūlė, čia pat, telefonu su 
atnešti su Kaunu lr, neišei
nant iš kabineto, visą daly
ką baigti.

Argumentuodamas kon- 
stitueiniaia motyvais, min- 
Urbšys vos ne vos išsiprašė 
kelių dienų terminą, kad 
grįžti į Kauną ir visą rei
kalą referuoti valdžiai.

Fektinąi, min. tLkbriuV'H 
pėjo išlošti * kelias dienas, 
kad susinešti au signata
rais 'ir sužinoti jų nusista
tymą- ' Noroms-nenoroms 
von Ribbentrpp su min. Ur
bšio siūlymu sutiko.

Ta diena Klsiuėdos kla.ii- 

simas. faktinai buvo išsnne- 
stą kr atrodė beapeUneinial 
nes žinant didžiųjų Kūrenos 
demokratijų appeasement'o 
nuotaikas, sunku buvo tikė’ 
tis kad Kiniį^ė^l^^e konvenei 
jos signatarai, vargins save 
keldami balsą, juo labiau 
reaguos.

To nepaisant, tą pačią die 
ną, čia pat Berlyne, 'buvo 
surasti būdai sueiti su sig
natarų atstovais, kad juos 
painformavus apie von Ri- 
bbeatrop'o ultimatumą Lie
tuvai.

Tą pąėią dieną buvo pain 
formuoti ir rusai «u lenkais, 
Mia. Urbšys vakare išvažia- 
vo į Kauną.

Kaip įr buvo apžiota, 
konvencijas signatarai Klai
pėdos reikale intervenuoU 
•trišakė. Vieni parodė visiš
ko “ desinteraatment, * * kiti

atvirai pasakė, kad negali 
nieko padėti. Nuo projek
tuotos formalios apeliacijos 
į signatarus buvo atsisakyt 
U. •
PRIIMAMAS NĄCIŲ
ultimatumas

Lietuvos valdžia nutarė 
vokiečių ultimatumą priim
ti. Formaliam krašto perisi- 
dįmui au vokiečiais aptarti, 
paskyrė delegaeiją sudėty, 
je: Užsienių Reikalų minis- 

' tro J. Urbšio (delegacijos 
pirmininko) ir narių — Lie
tuvos atstovo Berlyne pik. 
K. Škirpos, Karo atstovo 
Pįk. K. Griniaus ir dviejų 
ministerijos juriskonsultų 
— Pr. Petkevičiaus ir Dr. 
Krivicko.

Min. Urbšys, Vokietįjob 
atstovo Lietuvai Dr. 3eęhli- 
no ir dviejų juriskonsultų 
lydimas, i Berlyną atskrido 
specialiai vokiečių pasiųstu 
Juunkers’ kovo 21 apie 16 
vai (4 PM.).

Vokietijos Reichskancle
ris A, Hitler’is tuo laiku 
Berlyną, buvo jau apleidęs, 
ir skubėjo į jo laukiantį šar
vuotį “Deutschland”, kur
sai, kartu su mažesnių paly
dovų ftotllija, buvo besirerv

’W plaktu'
lietuviškoji delegacija buvo 
kaip ir pastatyta ir “Fait 
accompli” sąlygas. Von Ri* 
bbentrop'o raportas apie 
Klaipėdos krašto ‘‘pąrleidir 
mą” buvę perduota per rą. 
dio ir Hitlerį pasiekė tolį 
jūroje.

Min. Urbšys buvo vokie
čių laikomas “Saatsgast", 
t, y. Valstybės svečiu.

Aerodrome min. Urbšį pa
sitiko Pasiuntinybės nariai 
ir vokiečių Staats Secretai- 
re von Weiasaeoker kartu 
su patarėju Fr. von Grund> 
herr. Ten pat buvo išrikiuo 
ta garbės sargyba. Su įpras
tu vokiečiams netaktu, Wil- 
helmstrasse (Užsienių Ręi« 
kąlų Ministerija) protoko
las, min. Urbšiui buvo pa
ruošęs net nakvynę “Adlon" 
viešbutyje.

Kiek susijaudinęs ir pusė
tinai įpykęs min. Urbšys tą 
vokiečių atydą, tik lš lėktų*- 
vo išlipęs, atainakė įvertinti, 
ir ii aerdrorao eteriai nuva
žiavo Lietuvos Paaiunriny- 
bėn.

gįau nebebūtų pavojaus pairųjų laisvei ir taikai.
Lietuvos ūkimas yra neatskiriamai surištas ro Jung

tinių Tautų reikalu. Tk Amerikos ir jos sąjungininkų 
pergalė a*t ašies gali atvesti prie nepriklausomos Lie? 
tuvos Respublikos atstatymo ir Klaipėdos išvadavimo 
iš vokiečių jungo. Pasiremdami Atlanto Čarterio ir 
Washingtono Deklaraeijos principais, mes tvirtai ti
kime, kad Vakarų Demokratijos nepaneigs BeUralų tau
tos teisės gyventi laisvai savo žemėse ir turėti savo 
valdžią.

Todėl, minėdama liūdnas Klaipėdos atplėšimo nuo 
Lietuvos ketvertų metų sukaktuves. Amerikos Lietu
vių Taryba šaukia Amerikos’ lietuvius padvigybiata 
energija remti Jungtinių Amerikos Valstybių karo pas
tangas, perkant Karo Bonus, a-ikojant Raudonajam 
Kryžiui ir atliekant savo pareigas taip civiliniame gy
venime, kaip ir ginkluotų krašto jėgų tarnybose, — 
kad agresoriai, tarptautinių nutarčių laužytojai ir ma
žųjų tautų pavergėjai būtų pakhipdyti, lr kad po šio 
karo, vadovaujant Jungtinėms Valstybėms, būtų įsteig
ta pastovi, teisinga ir saugumą užtikrinanti visai žmo
nijai taika.

Amerikos Liežuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas

Klaipėdos kraštui “perlst-x 
sti” posėdis vokiečių Užae- 
nių Reikalų Ministerijoje 
(WUholraašrasse) prasidėjo 
tą pačią dieną apie 18 vąl.
(6 PM). Vokiečių pusėj pir
mininkavo Staaatsseeretai- 
rę p. Woermann’u ir Pabal- 
Čro reikalų vedėju Freihe(T> 
von Grundkerr. Kalbose, be 
to, protarpiais dalyvavo va 
kįęčių pasiuntioys Lietuvai 
Dr. Zeęhlln ir visą eilė vo
kiškųjų ekspertų: kaip pav. 
p. p, Ganau (tarptautinė tei
sė). Sęhnurre (ekonominis 
ęknpertae) ir kiti- o
PABIRASYTAk “AKTAM”

įš Lietuvon punše, prie de 
legaeijos darbų, prisidėjo 
pasiuntinybėn patarėjas J. 
Rajeckas ir, kiek vėliau, 
ekonominiu reikalų ekaper. 
tas S. Kuzminskas. Posėdis 
užsitęsė kiek už vidurnak- j^
čio. Klaipėdai atskirti ak
tas pavadintas vokiečių -y' 
lietuvių susitarimas) abiejų 
pusių buvo pasirašytas apie 
1 vai. nakties, po ko Lietu
vos delegacija buvo priimta 
von Ribbentrop’o, kūnai iš 
savo kabineto, per visą lai
ką, nematomai sekė delega-ų 
cijų darbus (matomai, tam 
naudodamas elektro — aku^ 
stUius irangiMud). «

Kiekvieną kartą kąi kil
davo nuomonių skirtumas, 
min. Urbšys buvo kviečia
mas pasimatyti su von Rį- 
bbentrop’u, kuris pasiekubįr A 
ndąvo skirtumus išlyginti.

Turint galvoje, kąd pa
grindinis reikalas buvo jau 
išspręstas ultimatumo keliu 
kegos dienos ankšėtaus, ko
vo 21—?2 posėdis buvo tįk 
paprąsta propogandhiė ko
medija, tarptautinis “akĮų 
dūmimas“. Lietuvių dęlega-A 
riją taip į šį visą reikalą sa
vo tarpe faktiOAi ir Kūrėjo.

Lietuvos delegacijai, tik į 
posėdžių salę, įėjus, buvo pa 
tiektas trumputis, vos iš ke 
turiu parągrąfų ir Ukoniš- 
kO įvądo nuridedautin “susi
tarimo” projektas.

Kiek tenka prisiminti, 
įvade buvo pabrėžta, ka<įA 
Kląjpėdas krašto restitucija, 
giedrindama abipusius san 
tykius, ruošia dirvą tikrai 
draugiškiems santykiams au 
statytį.

1- mas trumpai sako, kad 
Versalėn taikos sutartimi 
nyo Vokietijos atplėštas, 
Klaipėdos kraštas, nuo šias 
dienos, grąšlnamas Reichui.

2- as nustato bendrą tvar
ką kraštui perduoti, specifi
kuojant kad greitam išriši
mui nepasiduoda klausimai 
bus sprendžiami atskiru su
sitarimu,

3- čias kalba apie laisvos
Klaipėdos uoste sopos stei- 
gįnra. y : /

<tan abi “susitariančios^ 
pusės atsisako snudoti vie 
na prieš kitą jėgą ar skatin
ti bet kurią trečią pusę im
tis ginklo.

(Bus daugiau)
1 ' ............. ........ . ■ m— ■■■

Sudegi malinu
Lietuvoje, Birių mieste su 

degė bolševikų laikais “su
valstybintas” malūnas ir V 
verpykla.
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Aukos nukentejtrsiems Vienas tūkstantis 
doleriomo kaso

Town of Lake. — Lietu
viam* mikentėjusiems nuo 
kaso* Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčioj d, vasario 14 d. au
kojo:

Po $0.00: Jonas Amus, F. 
Veodzclis, D. Klimas, u. 
Daubarai tė, A, S. Kavaliaus
kas.

B. Treinauskaa $3 00.
Po $2:00: J, Leštoskis, B 

Navickai, Stankus, U. KU 
mas, A Yukais, C. Jurožkie- 
nė, L. Vaičkus, A Sfcumbrai- 
tė, P: Birbilaitė.

Po, $1.00: Oi Švažas, "v. 
Zbfcausky, J. Pečeliūnai, A 
Kamša, A Norkus, F. Mer- 
lin> J. Sbimkrus, A. Pititaus- 
kaa, A. Jakimauskis, V. Pet
kus, A. FaJubinskis, K. Ta
mošaitis, A. Vaivadieaė, M.

Bus įteiktas Raudonajam 
Kryžiui Dariius-Girėno Auxi 
liary R. K. vieneto kovo 2b, 
7:30 vai. vak. Dariaus-Girė- 
no posto svetainėje.

Todėl kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti į “Su 
kaktuvijj Vakarą”, kovo 25 
d. dalyvauti tos aukos įtei
kimo akte. Be to, bu& pa
gerbtos kareivių motinos, ku 
rios taip pat kviečiamos 
skaitlingai atsilankyti. Jos 
bus garbės viešnios tame va
kare. Bus įdomi programa 
Kalbės J. Daužvardienė, Rau ■I
donojo Kryžiaus atst., Wag- j 
nėr, Snite, Van Dyke ir kiti, I 
taipgi aux. pirmininkė Ma
rian Nares, kommanderis J. 
Kibort, Dariaus-Girėno pos
to nariai ir direktoriai. Po

Šveikauskas, L, ir K. Petke visam bus vaišės. Įžanga
liai, F. A. Levickis, Ant, Nor 
kus, V. Sudaitė, S, Varanaus 
kas, J. Bikus, K. Kamaraus-- 
kienė, F. M. Genia, P. M. 
Domai, A Baksinskas, J. 
Kučinski, O. Pocaitė, Ę. Be- 
naitis, A Tarabelis, M. Ma- 
čikas, Daughter šeima, J. 
Vieta, M. Vaasis, M. Gu- 
towsky, K. Stegvilienė, I. 
Čerkausjps, Tilantįs, Ji 
Kurpia, U. Rutkauskienė, J. 
Bulava, S. Olberk, M. Sta- 
nišauskas, J. Zelevas, J. Ml- 
sevich, P. Zutaut, F. Milius, 
C. Bendik, J. Kinčinas, M. 
Petrilienė, A. Jagmin, A. 
Jurkus, C.' Kbeižta, Jeniunų 
šeima, A. Sapaitjs, A. Jesu- 
tis, S. Rumshus, A. Brais, 
J. Kinčinas, V. Kibort, R, 
Vaičikauskienė, 
i Kun. A M. Linkus

liuosa.
Kviečia Komitetas

STuCKYARD WORKER 
INVESTS 16% OF 

PAY IN WAR BONDS
Sears Kis war.bond irnomty i# keifring 

army. to tra*«i on a kili stomacK

IŠ POLITIKOS LAUKO
Jau Laikas Keisti Valdžios Galvas 

- Chicagos Mieste!
1 Pas žmones jau kalbama, 
kad reikia permainos politi
koje. Vįsi jaučiame, kad de
mokratų partija perdaug įsi
galėjo ir dabar matome, kad 
pasekmės to yra vis augan

mokratų partijos ištuštin
tas — ir valstija buvo palik
ta deficite. Per du metus lai
ko Finansų Direktorius Mc- 
Kibbin, savo tarnyboje, su
gebėjo Illinois Valstijai su

joje, ir vien dėl to Chicagos 
lietuviai privalo balsuoti už 
gerb. George B. McKibbin.

Adv. Antanas (Uis.

(Skelb.)
..................... —

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

Pramogos aljaisiai
Bridgeport — Moterų Są

jungos 49 kuopos rengiama 
pramoga, kovo 17 d., praėjo 
labai sėkmingai. Susirinkę 
būrys sąjungiečių ir jų drau 
gų linksmai laiką praleido 
prie įvairių žaidimų. Taip 
pat atsilankė ir ii kitų ko
lonijų sąjungietės, kaip tai 
20 kuopos A. Deringienė, Zi
karaitė, Deringis ir kiti.

Ypatingą padėką priklau
so darbščiai komisijai, t. y. 
Vohittgienei, Zičkienei, Jur- 
gelioniūtei, pirm. Mazeliaus- 
kienei ir visoms, kurios pri
sidėjo prie pramogos pasi
sekimo. Susirinkusieji skirs
tėsi patenkinti su dovano
mis. Koresp.

Iš Lietuvių Improvement 
Pol. klūbo veikimo

Cicero. — Šio klūbo susi
rinkimas buvo kovo 9 d., 
Liuosybės svetainėj. Susinn 
kime raštininkas A. 'ĮZujna- 
vich pranešė, kad buvęs klu
bo iždininkas A. Lutkus pri
davė -paskutinius pinigus, 
kur buvo pas jį užsilikę, ši 
žinia sukėlė nė šiokį, nė to
kį ūpą. Prasidėjo įvairūs į- 
nešimai, kaip A. Lutkų pa
gerbti už jo sąžiningumą, 
kad nesidavė suvedžiotojams 
suklaidinti. Nutarta seka
mai: klūbo susirinkimą ba>- 
landeio 13 d. turėti trumpą, 
o po susirinkimo suruošti 
baliuką pagerbimui A. Lut- 
kaus. Į baliuką bus pakvies
tos ir visų narių žmonos.

Buvęs

Miceslou Sveiskouski was 
18 y-sars-okl. when he came to 
America from Lithuania.

That was 33 years ago.
Mike is mighly* glad he’s an 

American. He proves it by inveat- 
ing every penny he can in War 
Bonds and Stąmps. He’s doing it 
for bis son who was with Mac- 
Arthųr in the Phibppines . . . and 
for every father’s son who is fight- 
iug thi» mar for America.

“I’m vorking harder than ever 
at my job ta keep our army supplįed 
with healthful meste. And I’m buy, 
ing marą and more bonds every 
month, because that’s another way 
I can help light thia wąr," says 
Miceslou. “Why, thia month 16 
percent of my pay went into War 
Bonds! I’m sort af get t ing a erack 
at the Jap with my War Bonds, and 
srhat’a more, in 10 years I'U get 
1100 for every >75 I invest in Bonds 
today.” #

Well, that’s the way a lot of peo
ple can help to fight this war . . .

Miceilou SvcitkowUi
v*ith War Bonds. With niekei*, 
dimet. and ųuartors and dollara.

Per ha pa, likę Mr. Bveiskbwski, 
you too are fighting on the Bond 
front. Būt are you making it a 
good light? Are you making it the 
best fight you can afford? Boost 
your War Bond buying through the 
Payroll Savings Pian, right now 
. . . today!

You’ve done your bit—now do 
your besti-

Mečislovas Šveikauskas, didis visų lietuviškų darbų ir 
ištaigų rėmėjas, “Draugo“ spaustuvės fondo garbės 
rėmėjas, kurį, kaip matot, visa Amerikos spauda rašo.

Žmonės nužiūrėję prfošta 
ringais dalykus, kurie turi 
būt suvienyti, tapo priešin
gi vieni kitiems. (Heilo).

WHOLESALE

*HS"

ninhų RAU04.

LIUUOB
(STATOS

LI

MUTUAL LIUUOR CO. 
4707 So. Halsted S*.

Tekrfonsa RO(TIJCVARI) MI4

čios taksos ir didėjantis taupinti arti 54 milionų dol., 
žmonių suvaržymas. kuriuos neseniai valstija in-

Chfcagoje taksos pakilo i vestavo į Karo Bonus, pagel- 
vįrš 60 nuošimčių to kas bu- • bėti Dėdei Šamui karą lai 
vo 10 metų atgal, bet už tai
Cbicagos gyventojams nebu
vo ir nėra teikiamas geres-

mėti. *
Chicagoje irgi reikėtų per

mainos. Chicagoj privalome
nis patarnavimas. Chicagos išrinkti Mayorą, kuris šutau
gatvės nėra 60 nuoš. gores
nės, negu jos buvo 10 metų 
atgal. Gatvekariai ir trans 
porfcacija nėra 60 nuoš. ge
resni negu kad buvo 10 metų 
atgal. Tad, Chicagiečių tak- 
sų bilos yra bereikalingai iš
keltos ir prieš tą augančią 
taksų naštą Chicagiečiai pri
valo pareikšti savo protestą,

pintų miesto valdžios iškas- 
čius ir vis augančias taksas. 
Bet lietuviams yra dar ir 
svarbesnė priežastis dėl ku
rios mes privalome balsuoti 
už gerb. McKibbin. Jis žino, 
kaip daugelis mūsų žmonių 
negali gerai susikalbėti an
gliškoje kalboje ir kad jie už 
tai nesijaučia korapetentiš

balsuodami us gerb. George kaįs ginti savo reikalus mįe- 
B. McKibbin į Chicagos ma- 8įo valdžios įstaigose. Tad 
yoro urėdą. jie negan tinkamai nei pasi

skusti, nei pasisakyti savoKaip mes galime žinoti, 
kad gerb. G. McKibbin bus 
geresnis mayoras Chicagai? 
Pažiūrėkime, kaip jis gerai

troškimų kada reikalas pasi
taiko. Būsimas Chicagos 
Mayoras McKibbin tą padėtį

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ
GREITAI IR PIGIAI 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

, mis mūšiai eina. Bus kalbė- 
tojas kun. A. Sandys, MIC., 

Žodį spauda mes dažnai Dar ir programa ruošiama.

Spaudos darbas

girdim, bet, manau, labai ma 
žai suprantam, kiek tas žo
dis vertas ir kiek jis reikš
mės duoda mūsų gyvenime.

Taigi, Brighton Park Fe
deracijos iniciatyva ruošia
ma spaudos diena balandžio 
4 d., 2 vai. popiet,, parapijos 
salėje. Turėsime progos dau 
giau susipažint su spaudos 
žodžiu.

Kam neįdomios kun. Juoz, 
Prunskio kalbos! Tą sekma
dienį vėl turėsim progos iš
girst. Be to, dar parodys 
paveikslų, kur šiomis dieno-

Įžangos ir kolektos nebus. 
Tik kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai susirinkti to 
sekmadienio popietyje.

Vienutė
>-,i ’ir-f ii >■

Susjrinki~»e;

GEB&IT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alą, bet, prie te, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kairį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas i* importuotų 
pirmo* rūAles produktų,

LEO NORKUS, k
MSTKIBUTOK

or
Ambrosia & Nectar

BFERS
Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki

to įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kiu 
gąuaite greitą ir teisingą pežamąvimą.

2258 W, Carraak Rd. Tel. Monroe 8608

Mūsų pastatytas
TftVAMK MA BŪGNAMS

KREtPKITKS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KŲMJBĄ..

SUVIRŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darlio.

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

t

llūl^ OlbsH Ir Oirbtaivė:

VENETIAN ' 
MONUMENT CO.

atliko savo pareigas kada j atitaisys — paskirdamas ko- 
Gub. Green jį paskyrė Fin- misiją, kurioje visos Chica- 
ansų Direktorium Illinois I gos grupės, kartu ir Chica- 
valstijoje. Du metai atgal, g°s lietuviai, turės savo at- 
Illinois vais. iždas buvo de- stovus miesto valdžioje, su 

kuriais mes galėsime susi
kalbėti savo kalboje. Tai bus 
pirmas toks mūsų senesnie- 
siems žmohėms patarnavi
mas Chicagos miesto istori-

Radio
Dainuos radio ’granadie- 
riai; smagi muzika; 
juokai etc.

Šiandie, antradienį, 7 va
landą vakare, radio kiaušy- i 
tojai ir vėl turės smagią va
landėlę klausydami Peoples 
reguliarės programos iš sto-, 
ties WGES. Radio granadie-1 
riai A. Brazis, M. Batutis 
padainuos, bus smagios mu-

SKAITVK1TE ••DRAUGĄ'

MUTUAL
FEUERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

2202 W. Cermak 
Road

Telef onaa:

Canal 8887
Ben. i. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Labdarių direktorių svar
bus susirinkimas įvyks ko
vo 24 -d., šv. Kryžiaus par. į zikos, juokų, mįslių, žinių,
svetainėj. Visi direktoriai 
malonėkite dalyvauti sus-me 
7:30 vai. vak. Valdyba

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities susirinkimas į- 
vyks penktadienį, kovo 26 
d., 7:30 vai. vakare, Nekal
to Pras. Pan. Šv. parap. sa-

patarimų ir pranešimų. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rap. XXX

Įėję, Brighton Parke. Kuopų 
išrinktos delegatės prašo
mos laiku atsilankyti.

Alb. Poškienė, pirm.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOVVROOMK IN 
MKKCIIANDISK MAKT

JT
For appointment call — 

KKI’I BIJC 605L

"Draugo” PIKNIKAI šia vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1943 m.
• BERGMANS GROVE—nr ’

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

DIDYSIS ofisas tr Dirbtu vi: 527 N. WK8TKRN AVE.
(Netoli Grand Ave.)

PHONE: SEELEY 6103

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

Vieniems Metams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
Ncniinii'skit nenv, .Hugt-tliiRlų Bu<lrlninkų. Jų ncgnllnut. at-tatytl, nes 
iliiiiKian Jų mtlirlMUiaa. Juos khHiiu pntai>.vti, kad (luotų /mus daug 
metų patarnavimų. Jūsų Big Ben, Little Ben Ir kiti btuielnikai gali
nta pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

^NEŽIŪRINT KUB BONA — NAMUOSE — SVEČIUOSE — 

AR VAŽINĖJANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR
APYLINKES LIETUVUA KASDIEN SU ATYDAKLAUSOSI:

mRGLTIJ
iRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ!

I
Vienintelis ir Smagiausias 

Vakarinis Lietuvių Programas 
Amerikoje

— VIENUOLIKTI METAI i — 
SEKMADIENIAIS 1 vai. p. p. 
KITOMIS Dienomis 9:30 v. vak. 
PKNKT.1DIENIAIS 7 v. v. 

Phone: OROvehilI 2«43

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMO1 

KAINOMIS

Labai gera

y

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMfiGŲ — 

SIOTŲ IR KAILIŲ 

Jaunavedėms Oyrai ir Šukaeiėe 

Mūaų Specialybė

ra rtMlee moterų kailiniai, kailiukai* paiNiea 
eloth kotai pantdufcla aufc-m Intom ia kainom i*. 

ATEIKITE IR PATYS PAM ATY UITE AIANDIENI

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 47th SL Yards 2o88

Mrs. K. P. Dzlubak Ir Duktė, Sav.
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DIENRASTIS DRAUGAS Antradienis, kovo 23, 1943

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

LIETUVIS SPORTININKAS DĖDES 
ŠAMO ARMIJOJE

tais, spalių 10 dieną. Dabar
tinis jo adresas: BTRY. A. 
122 F. A. Bn. — A.P.O. 33, 
Fort Lewis Wash.

Vincento tėvas mirė 1923 
metais, jo mamytė Antanina 
Rimkus gyvena 8819 Hous
ton avė., Chicago, III. 
Vincentas yra nevedęs.

Pvt. Vincent J. VaTentis

Pvt. Vincent J. Valentis 
gimė 1918 metais, gruodžio 
5 dieną, Chicago, Hl. Baigė 
Šv. Petro Povilo lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą ir 
Bowen high school. Pasižy
mėjo bowling, golfing ir 
hunting sporte. Dirbo Gene
ral Mills kompanijoje. Pri
klausė Šv. Vardo Draugijos 
So. Chicagoje.

Pvt. Vincent J. Valentis į 
Dėdės Šamo armiją 1942 me

Aukos misijoms
Chicagos arkidiacezijos 

bažnyčiose, pereitą sekma
dienį, buvo renkamos aukos 
misijų reikalams.

SKELBKITES “DRAUGE”

Nemėgiama žuvis 
įeis į mad?

Pirmiau -žuvis karpis ne 
buvo mėgiama. Žuvautojai 
išmesdavo ją iš savo tinklų. 
Dabar jau Indiana valsty
bėj, KosČiusko kauntėje, eže 
ro regijone, įsteigta tos žu
vies išdirbystė.

Indiana valstybės konser
vacijos departamentas vie
tos konservavimo klubams 
leido vartoti keturių colių 
tinklus gaudyti karpius.

GAISRININKŲ VADAS ŽUVO LIEPSNOSE

“Draugas" Acme photo 

Joseph Morgan, gaisrininkų vadas, vieta pažymėta ženk
leliu, buvo pagautas krentančios sienos ir žuvo. Gaisras 
kilo iš degtuko ir popierio mašinoje, Goodwill Industries, 

St. Louis, Mo. ■, iro

Iškilmingos Chicago Herald American 
redaktoriaus laidotuvės .

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE
dėl 1 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

Australiečiai geria 
šiltą alą

Lt. Rose B. Maras, Army 
Reserve Corps nursė, grįžu
si į namus, Hibbing, Minn., 
pareiškė, jog amerikiečiai 
kareiviai Australijoje iš
moksta gerti šiltą alų.

Amerikiečiams kareiviams 
patinka australiečiai, todėl 
jie taikosi prie papročių..

Sužalojo ugnis 
dvi firmas

Pereitą sekmadienį Bea- 
con Chemical Co., 3507 W. 
51 str.. tr Tractor and equip- 

ment Co., 3515 W. 51st str., 
ugnis sukėlė $20,000 nuos
tolių.

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA 4%
1751 W. 471 h Street

Gavėnios nuotaikoje
Roseland, Visų Šventųjų 

lietuvių parapijos svetainė
je, pereitą sekmadienį vaka
re, buvo rodoma Kristaus 
Kančia. Taip pat buvo at
vaizduota judamuose pavei
ksluose Popiežiaus Pijaus 
XII vainikavimas.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ftllm*. Ir Jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose-
velt Furniture Kompani 
Jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJA nvv 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan. 
falą.

2-jų
ŠMOTU
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

L..

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ul« WEST ROO8EVKLT BOAD

Sviestas, aliejus, taukai vienai 
savaitei Įšaldyta

Nuo vakar vidurnakčio 
'vienai savaitei sulaikytas 
krautuvėse sviesto, taukų, 
margarino, riebalų, virimo 
ir saladų aliejaus pardavi
mas. šis įsakymas neliečia 
urmo sandėlių (ttholfeSa- 
lers).

Nuo kovo 29 dienos krau
tuvės pardavinės minėtą 
maistą pagal racionavimo 
taisykles. Pirkėjai turės var 
toti raudonas štampas iš ra- 
tion book No. 2, kada pirks 
šiuos produktus. ' Šehninln- 
kėą turės vartoti ųiėlynas 
štampas iš knygelės No 2 
dėl kenuotd nlaisto.

Mėsą ir sūrio racionavi- 
mas taip pat įsigalios nuo 
kovo 29 dienos. Kiekvienas 
knygelės savininkas galės 
gautLkas savaitę už 16 pun
ktų mėsos, sūrio, sviesto, 
taukų ir valgomų riebalų ir

aliejaus.
Apie punktų reikšmę dėl 

mėsos, sūrio, sviesto, marga
rino ir kitų dalykų bus pas
kelbta vėliau. Šeimininkės 
nesunaudotus racionavimo 
punktus pirmąją sMvaitę, ga
lės suvartoti kitą.' savaitę, 
bet visos raudonos stampos 
turi būti sunaudotos iki ba- 
ladžio 30 dienos.

Kainų administravimo ofi 
sas pareiškė, jei šeimininkės 
protingai naudos štampas, 
tai- -su kiekvienu 16 punktų 
laike pirmos savaitės gaus 
sekančio maisto:

1. Mėsės — apie 2 sva
rus. ?. £vieąto —. apie^4 
syaro. 3. Sūrio— apie 1.7 
unęijaę. 4. Shortping (rieba
lų kepimui) — apie 3 unci
jos. 5. Taukų apie % svaro. 
6. Margarino apie 1.2 unci
jos.

Jack Malloy, atsakomasis 
Chicago Herald American 
redaktorius ir visų Hearst’o 
laikraščių pagelblninkas re
daktorius, vakar buvo iškil
mingai palaidotas iš St. 
James 'bažnyčios.

Laidotuvėse dalyvavo III. 
Valstybės Gubernatorius 
Green , Chicagos Majoras 
Ed. J. Kelly, Kon. P. Dauž
vardis ir visa eilė kitų svar
bių valstybės ir visuomenės 
vadų.
Jo Ekscėlencija Bernard J. 
Sheil Chicagos Auxiliarinis 
Vyskupas atliko paskutinios 
absoliucijos apeigas, po iš
kilmingų šv. Mišių. Kun. Ed. 
V. Daily arkidiocezijos lai
kraščio, “New World” redak 
torius pasakė labai įspūdin
gą ir turiningą pamokslą.

Didelios minios žmonių iš 
visų luomų lankėsi šerme
nyse ir laidotuvėse, nes ve
lionis buvo labai plačiai ži
nomas.

DIDELIŲ NUOPELNŲ 
REDAKTORIUS

•

Katalikams tikrai buvo 
didelė garbė turėti tokį žmo 
gų kaip red. Jack Malloy, 
tokio didelio ir svarbaus lai
kraščio redaktoriaus parei
gose.

Tose pareigose Chicago 
Herald American laikrašty
je, Japk Malloy yra atlikęs 
begalodaug svarbių malonių 
Katalikų Bažnyčiai Chica
goje. Katalikų bažnyčia dar 
niekad nėra gavusi tiek rei
kiamos, kiek yra gavusi 
Jack Malloy redaktoriavimo 
laikuose. Visi svarbesnieji 
Bažnyčios įvykiai visad gau 
davo tinkamos reklamos, nes 
jis siųsdavo katalikus • r re
porterius, kaip mūsų lietuvį 
S. Piežą, aprašyti svarbes
nius įvykius.

Lietuvių tautiniai apvaikš 
čiojimai ir kitų tautų paren
gimai visad būdavo kuo 
plačiausia aprašomi ir re
klamuojami. Redaktorius J. 
Malloy visad meiliai patar
naudavo kitataučiams, nes 
aiškiai suprato, kad Chica
gos didelė pajiega priklau
so nuo įvairių tautų žmo
nių pasidarbavimo.

Taip, Katalikų bažnyčia 
Chicagoje ir įvairių tautų 
organizacijos neteko nuošir
daus prietelio Jack Malloy 
asmenyje.

Chicagos pašte galima 
gauti darbo

Apie 1,600 Chicagos Pašto 
tarnautojų dabar tarnauja 
Dėdės Šamo armijoje. Vadi
nasi paštas neteko apie 10% 
savo tarnautojų. Todėl susi 
darė pašto darbininkų trū
kumas. Dabar galima pašte 
gauti darbo. Darbo reikalu 
reikia rašyti šiuo adresu: 
Postmaster, z Chicago, Illi
nois, Room 444. Apie tai 
praneša Chicagos pašto vir
šininkas Ernest J. Kruet- 
gen.

Padangų apžiūrėjimas
Kovo 31 diena yra pasku

tinė data dėl pirmojo apžiū
rėjimo keleivinių automobi
lių padangų, kurie laikyto
jai turi “A” kortelę ir mo- 
torciklų padangų.
, Paskutinė diena naudoti 

A. B. C. štampas, esančias 
antroje racionavimo knyge
lėje.

Kuro aliejus
Balandžio 12 dieną bai

giasi ketvirtojo periodo ku
ro aliejaus kuponai.

mu

Naciai grobia ir vagia Lietuvos 
žmonių pinigus

Kaune leidžiamas t vokie
čių laikraštis “Kauener Zei
tung” (XI. 20 Į paskelbė vo
kiečių “įgaliotinio Lietuvos 
bankų pertvarkymo ir ba
lansų išlyginimo reikalams” 
pranešimą, pagal kurį Lietu 
vos gyventojams išmokami 
jų indėliai, įmokėti bankoee 
prieš bolševikų, okupaciją ar 
tos okupacijos metu.

Tačiau šis indėlių grąžini 
mas yra daugiau nekaip sa
votiškas. Pirmiausia išmoka 
ma tiktai indėlninkams, ku
ria banke turėjo iki 1,111 li
tų, kad, pagal bolševikų lai 
kais nustatytą kursą, suda
ro 1,000 rublių. Antra ver
tus, išmokėjimo kursas nus
tatytas 1 vokiečių markė ly 
gi 10 sovietų rublių. Tokiu 
būdu už 1,000 rublių (t. y. 
1,11, litų) Lietuvos gyvento

jai tegaus 100 markių.
Kaip matome, vokiečiai vy

kdo tą pačią Lietuvos žmo
nių apiplėšimo politiką, kaip

Herojus apdovanotas 
Laivyno Kryžiumi

Lieut. Comdr. John J. 
Shea, iš Arlington, Mass., 
yra suteiktas už heroiškus 
žygius Laivyno Kryžius.

Lt. John J. Shea pasižy
mėjo kovoje su japonais. Jis 
kovojo su ugnimi lėktuvnešy 
je Wasp, kai šis laivas buvo 
japonų sutorpeduotas. Pra
nešama, jog Lt. Shea yra 
dingęs.

Lt. John J. Shea, prieš

Kavos reikalai
Balandžio 25 diena yra pa 

skutinė data dėl stamp No. 
26, gera dėl vieno svaro ka
vos.

Įsigalioja ketvirtadienį
Ketvirtadienį įsigalioja

D. E. ir F. stampos raciona
vimo knygelėje No. 2.

• v ii iv i „ ui, ipat kovas, yra parašęs, iš ir bolševikai. Pagal tikrą L, x r ,
v x n <<< T* i • Pietų Pacifiko penkių metųkursą, už 1,111 litų vokie- * v

sūnui laišką, kuriame ragi
na sūnų būti geru kataliku, 
nes kiekvienas geras katali-

Penki svarai cukraus
Gegužės 31 diena yra pas 

kutinę diena naudoti stamp 
No. 12, yra dėl penkių sva
rų cukraus.

čiai turėtų išmokėti apie 
500 markių, tuo tarpu Lie
tuvon gyventojai gaus tiktai .

, . " , .. ”, . kas yra geras amerikietis,
penktąją dalį, būtent, 100 / 6
markių.

Minėtame pranešime dar 
pasakyta, kad už anuos in
dėlius nuošimčių nemoka
ma. Be to, šydų tautybės gy 
ventojam indėliai iš viso ne 
grąžinami.

Gazolinas
Gegužės 21 diena yra pa

skutinė diena dėl kupono 5 
gazolino “A” racionavimo 
knygelėje. „ • -- -

Jis taip pat pažymi, jog ka 
riauja už didelius idealus. 
Jei jam netektų grįžti į na
mus, tai lt. Shea rašo pen
kių metų sūnui, kad jis 

klausytų ir globotų savo mo
tiną.

Lt. Shea yra pavyzdin
gas katalikas. Jo žmona ir1 
sūnup tiki, jog tėvas grįš į 
namus. Motina ir sūnus nuo
lat už jį meldžiasi.

Pora batu
Birželio 15 diena yra pa

skutinė data dėl stamp No. 
17, gera dėl vienos poros 
batų.

Pirmoji diena
Kovo 29 diena yra pirmo

ji diena dėl racionavimo mė
sos, kenuotos žuvies, sviesto, 
sūrio, valgomų riebalų ir 
aliejaus.

Aukok kraują A. R. Kry
žiui.

Rugsėjo 30 diena baigia
si penktojo periodo kuro 
aliejaus kuponai.

X $100 sidabriniais ir Ka
ro Bonai po $100 ir $50 pa
skirti laimėjimui tradicinėj 
Lietuvos Vyčių Chicago aps 
krities dienoj (K of L Day) 
liepos 5 d., Vytauto parke. 
Jau sudaryta komisija tos 
dienos programai surengti.

X Petro Ir Mortos Vaičiū
nų, 1528 No. 15th Avenue, 
Melrose Parke, sūnui 
Petrui, kuris šiandie išvyks
ta į karą, buvo suruoštos 
išleistuvės. Daug draugų, pa 
žįstamų ir artimieji kaimy
nai buvo susirinkę jį paly
dėti ir palinkėti po karo 
sveikam grįžti namo. Pet
ruką lieka labai dėkingas vi
siems atsilankomiems ir už 
dovanas.

X Melroseparkiečiai lietu 
viai labai patenkinti misijo
mis, kurios baigėsi praeitą 
sekmadienį. Misijas vedė ku
nigas P. Malinauskas, mari
jonas. Pamokslai buvo taip 
įdomūs, kad žmones traukte 
traukė į bažnyčią jų klau
syti. Ačiiū miaijonieriui už 
gražius pamokslus.

X “Lietuvaitė” vėl sceno
je. ši operetė žmonėms taip 
patiko, kad daugelis, matę 
vieną ir kitą sykį, nori dar 
ir trečią sykį pamatyti. Ta 
progą duoda Labd. Sąjun
gos centras. Operetė bus at
vaidintą gegužės 9 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėj, 
Town of Lake. Vaidinime da 
lyvaus tie patys artistai ir 
Šv. Jurgio parapijos choras.

X P. Balandienė, žmona 
žinomo mūs veikėjo ir pirm. 
Federacijos Chicagos apskri 
ties, po sunkios operacijos, 
eina geryn. Balandai augina 
du sūnus ir dvi dukteris. 
Viena lanko Šv. Kazimiero 
Akad. ir yra gabi muzikė.

X Juozą Arlauską, žino
mą Cicero biznierių, praeitą 
sekmadienį tikrai šauniai 
vardadienio proga pagerbė 
Vardinių Klūbas, kurio pir
mininku yra taip pat žino- 
mas biznierius Povilas Put
rimas, o vice pirm. muz. A. 
Mondeika. Klubui priklauso 
žymūs Cicero gyventojai.

X Mečislovas Šveikaus
kas, visų mūs švietimo ir 
kultūrinių įstaigų palaiky
mui organizacijų garbės na
rys, U. S. Iždo Departamen
to statomas pavyzdžiu pir
kime Karo Bonų. Kiekvie- 
nos savo algos 16-tą nuo
šimtį jis investuoja į Karo 
Bonus. Jis yra taip pat di
delis “Draugo” rėmėjas ir 
Mašinų Fondo garbės narys.

X Ben. J. Kazanauskas, 
Mutual Federalės Bendrovės 
2202 W. Cermak Rd., sekre
torius, kovo 21 d. šventė na
vo vardadienį. Jį pasveikinti 
susirinko daugybė jo drau
gų. Vieni jų pradėjo svei
kinti iš vakaro. Nors Kaza
nauskai šhio karo laiku tu
ri sūnų Dėdės Šamo kariuo
menėje, nors skausmas širdį 
žnaibė, bet dvasia jautėsi 
stiprūs ir malonius svete
liu* nuoširdžiai priėmė ir pa- ' 
vaišino.
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