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U.S. JĖGOS UZ 34 MAILIŲ NUO GABES
Kčmė Maknassy ir smogia 
tiesiai Mahares link - pajūry

Britų 8-oji armija pajūriu per 
keletą mailių pasistūmė rytuose

SĄJUNG. ŠTABAS Š. Af- Pranešta, kad ši amerikie 
rikoj, kovo 23. — Specialiu1 čių šarvuotoji kolona yra 

komunikatu ęia paskelbta, tik už 34 mailių nuo Gabes 
kad amerikiečių šarvuoto- uosto.
sios jėgos paėmė Maknassy, 
centralinėj Tunisijoj, ir iš 

Utenai smogia tiesiai Maha

res uosto link.
Kita amerikiečių divizijų 

kolona iš EI Guetar veržia
si link Gabes, svarbaus ašies 
okupuojamo uosto, per kuri 
fieldmaršalo Rommelio jė
gos apturi paramą.

j •

’U. S. BOMBONEŠIAI 
SMARKIAI SMOGĖ 
WILHELMSHAVEN

U. S. BOMBONEŠIŲ BA
ZĖS Anglijoje, kovo 23. — 

^merikos bombonešiai Fly- 

ing Fortresaes ir Liberators 
vakar atakavo Vokietijos 
jūrinę bazę Wilhelmshaven. 
Tai buvo trečioji amerikie
čių lakūnų ataka prieš šią
bazę.

Išmesta keletas šimtų to
nų bombų į krantines ir. 

Jfcaip pranešta, gerai patai

kyta.
Numušta nežinomas skai

čius vokiečių kovinių lėktu
vų. Trys bombonešiai negrį
žo.

Anot komunikato, vokie
čių bazė pakankamai sulam
dyta taip, kad vokiečiams 

1 ten pasitvarkymas vargiai 

-Mus įmanomas.
Vokiečiai per radiją pra

neša, kad keturi Amerikos 
bombonešiai numušti. Be to, 
pažymi, kad daugiausia nu
kentėję civiliniai gyvento-

Savo rėžtu, britų 8-oji ar
mija tarp Viduržemio jūros 
ir Mareth tvirtovių linijos 
galo 6 mailių plačiu plotu 
prasiveržė ir taip pat stu
miasi Gabes uosto link. Ki
tos šios armijos divizijos 
veržias pro kitą Mareth lini
jos galą. Aiškėja, kad tvir- j 
tovių linija palaipsniui ap
supama.

Čia pareiškiama, kad field 
maršalo Rommelio jėgų pa
dėtis darosi desperatiška, 
nes jos greitai bus suremtos 
ir prispirtos prie jūros pa
kraščių.

Karo veiksmai yra sun
kūs, nes visur kalnuoti plo
tai, priešui yra vietos laiki
nai pasislėpti.

Britų 8-ajai armijai žy
gius sunkina ašies užtaisy
tos minos dideliuose plotuo
se, kurias veržiantis kovų 
laiku reikia išrankioti. Tai 
pavojingas darbas ir tas di
vizijas sulaiko nuo žygiavi
mo priekyn.

Anot žinių iš visų to fron
to dalių, kai kur ašies jėgos

markiai prieSinaei. Tajiau vežiojimą lėktuvais 
priešas ipalauziamas ir pa- J T
žangiuojama.
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Naujojoj Gvinėjoj sąjungininkai 700
japonų nukovė verždamies pirmyn

/

Veržiasi į didoką japonų bazę 
Salamaua; raistuose yra sunkumų
SĄJUNG. ŠTABAS Aus

tralijoje, kovo 23.—Sąjungi
ninkų karjuomenė, kuri yra 
gen. MacArthuro vadovy
bėje, pažangiuoja į šiauri
nius Naujosios Gvinėjos pa
kraščius.

Šis paveikslas rodo Amerikos patrankų įgulą prie Gafaa miesto, kur amerikiečiai 
pasiekė didelių laimėjimų Tunisijos fronte, šis paveikslas buvo persiųstas per naujai 
įsteigtą Signal Corps Radio telephoto sistemą. Dabar Radio telephoto veikia tarp 
Washington ir gen. Eisenhower štabo Algeria.

10 patruliniu 
laivu Kubai

MIAMI, Fla., kovo 23. — 
U. S. vyriausybė Kubai pa
vedė 10 patrulinių greitųjų 
laivų kovai su ašies aubma-
rmais.

čia tas vakar padaryta su 
atitinkamomis laivyno cere
monijomis.

t

Nutrauks pašto

LOS ANGELES, Cal., ko- 
Kariniai žinovai yra nuo- vo 23.—Paštų sekretorius

monės, kad britai su ameri
kiečiais, regis, bando Rom
melio jėgas suskaldyti į dvi,

• arba tris dalis ir po to atski 
rai su kiekviena jų apsidirb
ti.

WASHINGTON. — Kari
bų jūroje ašies submarinas

jai, nes apgriautas reziden- Į „uakandino v s vid.utinio 
cinis distriktas.

Tą pat laiką britų lakūnai 
atakavo nacių įsitvirtini- 

amus Olandijos ir Prancūzi
jos pakraščiais.

Lenku stovykloje 
naciai išžudė 

visus kalinius
STOKHOLMAS, kovo 23.

—Rowno koncentracijos ato 
fvyklos kalėjimo (rytinėj 

Lenkijoj) kaliniai bandė iš
silaužti ir nužudė vieną vo-

didumo prekinį laivą.

Hitlerio karo mašina dar stipri, 
bet ji gali betikėtai sulūžti

Graikai demonstruoja 
prieš nacius >

LONDON (ONA). — Iš 
graikų šaltinių sužinoma, 
kad kovo 1 ir 2 d. Atėnuose 
graikai sukėlė demonstraci
jas prieš okupantus. Pfotes- 
tuota prieš paskelbtą darbi
ninkų konskripciją karo dar 
bams Vokietijoje.

Visame mieste darbinin
kai sukėlė streiką. Dalis 
streikininkų įsiveržė į darbo 
ministerijos ofisus ir sude
gino konskripcijos sąrašus.

Kol demonstracijos nu
malšintos, policija daug dar

Paskutinėmis dienomis ka
riuomenė pasistūmė apie 40 
mailių priekyn ir apie 700 
japonų nukovė. Dabar ji yra 
vos tik už 100 mailių nuo J 
stipriosios japonų bazės Sa
lamaua, kurią sąjungininkai 
ryžosi paimti.

Sąjungininkams žygiavi
mas per raistus nepaprastai 
apsunkintas. Nepaisant to, 
japonų atkaklus priešinima
sis visur palaužiamas.

Daugiau kaip vienas šim
tas japonų paimta nelais
vėn. Kitų šimtai pelkėtose 
apylinkėse apsiausti. Japo
nus smaugia alkis ir ligos.

Japonai bando saviesiems 
ten gelbėti. Bet sąjunginin
kų lakūnai budi ir daužo 
tose apylinkėse užtiktus jų 
konvojus.

Radome 15 lenku 
pakarta; daug kitu 
deportuota

LONDONAS (ONA). — 
Lenkų tremtinė vyriausybė 
gavusi žinių, kad iš Lenki
jos miesto Radom apie 75,- 
000 asmenų deportuota, 15 
darbininkų pakarta ir jų la
vonai palikti bekabą viešu
moje, kad tuo būdu įspėti 
visus kitus nesipriešinti oku 
pantų viršininkams. Darbi
ninkai pakarti už jų streiką.

Šiandie Radomą apgyvenę 
tik karo fabrikų darbinin
kai, nacių kareiviai pareigū
nai ir naujai atvykstą vo
kiečiai.

Kai vienam fabrike darbi
ninkai sukėlė streiką, nacių

•JR

LONDONAS, kovo 23. — bolševikus, bet visus rusus 
Autoritariniai britų sluoks- vaizduoja pabaisomis, kurie; bininkų sužeidė, 

niai praneša, kad nepaisant su žmonių gyvybe nesiskai-
vokiečių stambiųjų nepasi- to. 
sekimų Rusijoje, jų karo 
mašina dar pakankamai sti
pri ir joje dar nematomas 
koks nors nudilimas. šie 
britų sluoksniai sakosi nuo
dugniai ištyrę vokiečių ka
rinę, pramoninę ir moralę 
situaciją ir praneša, kas 
rasta. Ir štai kas:

Vokietijoje kol kas nesi
mato nė kokių sužlugimo 
ženklų; nacių pozicijos dar 
pakankamai stiprios ir ne
numatomas greitas karo ga
las; Hitlerio direktuojama 
karo mašina', kaip spėjama,

7 U. S. pasiuntiniai
Tad ir spėjama, kad kai i , J • ■ 

vokiečiams reikės savo kraš Į 9ITIl)3SddOridlS 

tą ginti nuo bolševikų ir ru
sų, jie iki mirties kovos. Ir 
tas gali karą prailginti iki 
bus visiškai palaužti.

WASHINGTON, kovo 23. 
— Septynių Amerikos res
publikų J. A. Valstybių pa
siuntinius prez. Rooseveltas 
pakėlė ambasadoriais.

Valstybės departamentas 
aiškina, kad tas padaryta 
gilesniam draugiškumui ir 
kultūros ir komercijos 
metimais.

Mussolini Romon 
pakvietė Lavalį

Bandoma mainerius 
suturėti nuo streiko

SPRINGFIELD, III., kovo 
23.—Angliakasių unijos U- 
nited Mine Workers sutartis 
baigias šio kovo 31 dieną, 
su kasyklų operatoriais, o 
nauja sutartis dar nepada
ryta. Spėjama, kad Illinois 
anglių kasyklose dėl to gali 
sustreikuoti 45,000 anglia
kasių.

Gubernatorius Green dar
buojasi kaip nors suturėti 
angliakasius . nuo nedarbo. 
Nes anglis reikalinga karo 
pramonėms.

Meksikoj uždrausta 
jaunuoliams tuoktis

MEXICO CITY, kovo 23. 
—Krašto apsaugos sekreto- 
rijatas uždraudė tuoktis 18 
m. amžiaus jaunuoliams, ku 
rie dfrafto keliu šaukiami 
kareiviauti.

Tas padaryta, nes daug to 
amžiaus jaunuolių susimetė 
tuoktis, kad tuo būdu išven 
gti kareiviavimo.

su-

Frank C. Walker pareiškia, 
kad, rasi, reikėsią nutrauk
ti pašto vežiojimą lėktuvais.
Lėktuvai užimti kariniais 
reikalais.

WASHINGTON. — Balan
džio mėnesį sąjunginės vai-! vis pakankamai stipri iki 
stybės čia turės konferenci- pat to laiko, kada sąjungi- 
ją maisto klausimu pokari-j ninkai ją visiškai sukruš, 
niais laikais. Kalbama, kad minėtais

daviniais remdamasis minis 
tras pirmininkas Churchill 
sekmadienį per radiją pa
reiškė, kad karas gali tęstis 
mažiausia dar du metus, ar- 
ba ir ilgiau.

Be kitko rasta, kad Vo
kietija šiandie turi iki 8 mi
lijonų vyrų kariuomenę. 
Nuo karo pradžios iki šio
liai apie 5 milijonus karei
vių- prarado nukautaisiais, 
nelaisvėn paimtaisiais ir su
žeistaisiais. Daugumas su
žeistųjų kareiviavimui ne
tinkami.

Nėra galimumų patirti 
civilinių vokiečių nusiteiki
mo karo atžvilgiu. Tik žino
ma, kad vokiečiai labai bijo 
bolševikų invazijos Vokieti-

Smolensko fronte rusai pažangiuoja; 
Donec paupiu vokiečiai sulaikyti

LONDONAS, kovo 23. — cevo miestelio. Šis miestelis
Sovietų vadovybė praneša, yra už 35 mailių šiaurrytų 
kad Smolensko fronte rusai ■ link nuo Smolensko, 
paėmė Durovo miestelį iri Kita rusų kolona veržiasi
apie 40 kitų sodybĄ Durovo 
yra už 57 mailių nuo Smo
lensko, pro jį eina svarbus 
geležinkelis į Maskvą. 

Smolensko fronte, anot
kietį ir kitą olandų sargus. sovietų, per tris paras kovo- 

Tad, anot vokiečių spau- ge rusai apie 5,500 vokiečių 
doje paskelbto oficialaus nukovė.
pranešimo, naciai sušaudė Prieš Smolenską rusai 
visus iki vieno kalinius. Su- Į veržiasi dviem kolonomis, 

šaudytųjų skaičius nežino- , Viena kolona jau pasistu

mtus. ■ muši už 20 mailių nuo Yar-

iš pietrytų šono ir yra, jau 
tik už 50 mailių nuo Smo
lensko.

Charkovo ir Doneco fron
tuose rusai suturėjo vokie
čių kontrofensyvą ir ten 
smarkūs susirėmimai nu
traukti. Maskvoje sakoma, 
kad tas yra tik laikinai, nes 
rusai tvarkosi vienur ir ki
tur imtis iniciatyvos ir at
naujinti ten ofensyvą. jon. Nacių spauda ne tik' SKELBKITES “DRAUGE’

BERNAS, Šveicarija, ko- PolicUa toujau pradėjo pul-

vo 23.—Žiniomis iš Prancū
zijos, Italijos diktatorius 
Mussolini Romon pakvietė 
Vichy premjerą Lavalį, kad 
išlyginti kilusius tarp Itali
jos ir Vichy vyriausybės ne
susipratimus.

135,604,000 gyventojų 
J. A. Valstybėse

WASHINGTON, kovo 23.
—Cenzo biuras apskaičiuo
ja, kad šiemet sausio 1 d.
J. A. Valstybės turėjo 135,- 
604,000 gyventojų. 1942 me
tais būta 1,651,000 priaugi
mas.

Jei Ieškote darbo, pažvel-
NEW ORLEANS, La — ik,te t P««l*pl« “Claa-

Keleto pietinių valstybių 1^
, ’ . 7 / nepaprastą sąrašą įvairių,

upeae vanduo staiga pradė-I gerai apmokamų darbų! 

jo kilti ir kai kur numatomi 
potvyniai.

ti tų darbininkų namus. Ki
lo susikirtimai su policija, 
kuri prieš žmones atsuko 
kulkosvaidžius ir daug žmo
nių išžudė.

U. S. bombonešiai 
atakavo Kiška

WASHINGTON, kovo 23. 
— Laivyno departamentas 
paskelbė, kad U. S. lakūnai 
21-ąjį kartą vakar bombo
nešiais atakavo japonus Kis 

i ka saloje, Aleutians.

Ieškote Darko?
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
LIETUVIŲ KOMITETAS FONDO KARUI LAIMĖTI

J*. t

(J. Varkalos, valstybės registruoto auditoriaus lr 
Lietuvių Prekybos Buto sekretoriaus kalba per 
radio stotį VVHFC)

Gruodžio 4 d., praeito me- kuris taip pat yra komiteto 
to, D&rius-Oirėn&s ealėj į- vice pirmininkas, 
steigta nauja lietuvių orga- Statistinėm žinioms rink- 
nizaclja, vardu Lithuanian ti, tai yra kiek lietuviai pri- 
Committee for U. S. Vieto- aidėjo prie šio karo laimė- 
ry FUnd (lietuviškai Lietu- jimo išrinktas “Draugo” red. 
vių Komitetas Fondo Karui narys Ig. Sakalas, kuris taip 
Laimėti). pat yra komiteto vice pir-

Organlzacijoa tikslas — i mininka®- 
padėti Amerikos valdžiai pa-į Kadangi karo laimėjimas 
rdavinėti Karo Bonus ir rink liečia visą lietuvių visuome- 
ti žinias, kiek Amerikos lie- nę, todėl ir šis komitetas a- 
tuviai yra išpirkę bonų, tai pima visas lietuvių sroves, 
yra prisidėję prie laimėjimo, kurioms rūpi ne tik karo 

laimėjimas, bet ir išlaikyšio karo.
Valdybos sąstatas

Organizacijos reikalams 
tvarkyti buvo išrinkti devy 
ni gerai žinomi Chieago lie
tuviai: teisėjas J. T. Zūris 
— pirmininku. Jonas Bren
za, Metropolitan State Bank 
prezidentas, — iždininku ir 
Elzbieta Samienė, žinoma 
Chieago lietuvių visuomenės 
veikėja, — sekretorium. Ki
tiems asmenims pavestos se
kančios pareigos.

Juozui Mozerlui, 1 egzekū- 
tyviam vice pirinininkui, pa 
vesta sūbendrinti visų de 
šimties lietuviškų “spulkų”
Metropolitan State Bank, ir 
kitų įstaigų, kurios turi lei 
dimus iš U. S. Iždo Departa
mento įgaliojimus pardavi
nėti bonus, veikimą.

Veikimą bendrinti per lie
tuvių radio valandas egze- 
kutyviu sekretorium išrink
tas J. P. Varkala.

Veikti tarp organizacijų per įvaįrįus komitetus ki- 
ir raginti jų narius pirkti| Įuose Amerikos miestuose 
Karo Bonus išrinktas žino-' bendrinti lietuvių veikimą, 
mas veikėjas V. Balanda, ku gįog organizacijos žinioje 
ris taip pat yra komiteto turėtų būti šie daviniai: 1.
vice pirmininką*. kiek lietuviai yra išpirkę Ka

Veikimui garsint per spau ro ir 2 kiek lietuvių

mas būdo mūsų gyvenimo, 
arba, kaip amerikiečiai sa
ko: “Americail w.a.y of life”.

Vardu šios organizacijos 
raginu visus lietuvius pirk
ti Karo BonUs pavieniai ir 
organizuotai, tai yra iš iždų 
tų organizacijų, kurioms ku
rie priklauso.

Iš užsibrėžto plano veikti 
aišku, kad pirkimas bonų 
per bet kurią lięluVių/įstai- 
gą eis lietuvių kreditan.

DIENRAfiTIS DRAUGAS

SUNAIKINO JAPONŲ SUBM ARINĄ

' “Draugas” Acme pilotu

Japonų išsikišęs submarinas iš vandens. Šis japonų submarinas buvo sunaikintas 
dviejų New Zealand laivų (corvettes),.Guadalcar,al vandenyse. Japonų submarinas bu
vo paskandinta?, kai jis bandė pulti sąjungininkų transporto ir rekmenų laivus.

Pirkimas bonų — nėra au- torius. Jo krautuvė ir ofl
ka. Tai saugiausias invest- 
mentas, kuris neša 2.9 nuoš.
Nariai Lithuanian
Chamber of Commerce

. i "

sas randasi adresu |104 So. 
Archer Avė

Į Baigdamas savo kalbą ra 
• ginu visus g«bblamis klau-

Už radio laiką šių visuo- remti “vo kasdieni‘
menei naudingų pranešimų niais reikalai8 lietuvius biz’ 

v , apmoka duoklėmis narUl nierius ir profesionalus. Ra-
Jėi kuri organizacija su-! Lithuanian Chamber of Com ginu imtl P^01*8’ Plrktl 

rengtų prakalbas Karo Bo- merce of Ulinois. Baigiant •karo 1,011113 ir tauPyb pavc 
nams pardavinėti ir reika-( kaibą mes paprastai prane < Pinigus lietuviŠK^se t&upy 
lautų kalbėtojo, reikia kreip game vardus kelių iš mūsų mo b^.n
tis prie K. August, kuria pa- narių. M 1 Ačlū-
rūpins kalbėtoją dykai. At
stovas J. Mozeris aprūpins

mo bendrovėse.

Trečiadienis, kovo 24, 1943

Trumpai iš mūs į 
kolonijos

Rockford, III. — Kovo 28 
d. 7 vai. vakare Šv. Vardo 
draugija rengia judamus pa- 

1 veikslus. Bus rodoma ‘‘2mo-I
|g js prie vartų”. Pelnas eis 
j parapijos naudai.

ja. Tvarkos žiūrės A. Misiū
naitė.

Iš pastarojo parengimo 
sodalietės pelno parapijai į- 
teikė $200.00 ir Raud. Kry
žiui $25.00. Garbė sodalie
tėms už gražų pasidarbavi
mą.

Moterų Są-gos kp. taipgi
Babndžio 4 d. sąjungietė.1 “’^UeMžia. Vasario mėn.

rengia kauliukam žaidimą. I tur*>° P»renS>“* Uždirbta 
$215.00 parapijos naudai.Raud. Kryžiaus naudai.

Balandžio 11 d. visos ka
talikiškos draugijos “in cor
pore” eis prie šv. Komunijos pįrfcęg tikieto. 
ir turės bendras pusryčius 
parapijos salėj. Eisenos tvar 
ka bus tokia: Šv. Vardo dr- 
ja, Federacijos skyr., para
pijos komitetas, sodalietės,
Moterų Są-gos kp., Susivie
nymo kp., Apaštalystės dr-

Kas gali susilyginti su^ ijfio- 
terimis. Jos moka tikietus 
iš anksto parduoti. Susitikęs 
nąjungietę neištrūksi nenu-

Susišeidė dirbtuvėj Petras 
Judickas. Nuvežtas į šv^dų 
ligoninę. Linkim greit pa
sveikti.

(Nukelta į 3 pusi.)

LIETUVIAI DAKTAiiAI

VV III K S T C D I n
134'; 35* Street

f'* -

l'HOSF I KUI F

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

visus Karo Bonais, tai yra 
certifikatais.

Tikslas šios organizacijos 
yra ne vien Chieago lietu
vius raginti pirkti Karo Bo
nus ir juos registruoti, bet

dą išrinktas ‘‘Sandaros” re
daktorius M. Vaidyla, kuris 
taįp pat yra komiteto vice 
pirmininkas.

Gauti kalbėtojų ruošia
moms prakalboms bonams 
pardavinėti paskirtas ‘‘Nau 
jienų” red. narys K. August.

BUDRIKO 
Didelė Krautuvė

! a į-
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liuosnoriai, arba pašauktų, 
tarnauja U. S. ginkluotose 
jėgose. Ateis laikas, kada 
baigsis karas ir norėsim, kad 
Lietuva vėl atgautų nepri
klausomybę. Tuomet, gal 
bus paklausta, kiek lietuviai 
prisidėjo prie laimėjimo šio 
karo. Taigi, subendrintas ko 
mitetas, veikiantis įvairiuo
se miestuose, turės davinius 
atsakymui į tokį klausimą.

Visi Chieago gyventojai, 
taigi ir lietuviai, yra susi
rūpinę sukėlimu 40 milionų 
dolerių pastatymui kreiserio 
vardu Chieago, kuris buvo 
nuskandintas japonų Pacifi
ko vandenyne. Pirkti bonai 
iki šio mėnesio 28 dienoe 
eis į ‘Cruiser Chieago Fund’.

Michael Narvid: Jis turi 
duonos ir pyragų kepyklą 
Marųuette Parke, 2424 W 
69th St.

William J. Kareiva: Jis 
gerai žinomas kaipo ‘‘Whole- 
sale Butter and Egg Man.” 
Reikale kreipkitės adresu 
4644 S. Paulina St.

Joseph Kibort: Komande- 
ris naujai išrinktas Darius- 
Girėnas Post No. 271, Ame
rikos legionierių. Jis yra 
Real Estate Broker. Su juo 

i galite susisiekti^ 30 N. La 
Šalie St.

Al. Kumskis: Jis yra vi*- 
nas iš direktorių Chioagbs 
Parkų. Jo raštinė randasi 
6825 S. Western Avė.

William Sebastian: Jis y- 
ra elektros įvedimo kontrak

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUŠI 
MILZIMhKO STARO MC7.IKA- 

UNIV ENSI'Rl MENTV
1

PASINAUDOKIT PKOGA DABAR
KOL DAR NfcJftPARDI OTI.
TUBO8. CLARINETAI, TPOM 

BONAI. 8AXAPHONES. FLUTJCb 
su ••cases’’ — $35.00. $37.50.
$45.00 ir $75.30. Vist garantuoti 
leagvam grojimui.

KONCERTUI CILITARA'. SPA- 
NIŠKI MANDOI.INAI, BĄNJOS, 
SMUIKO8, TENOR BANJCS — 
$6.60, $8.60, $12.60 Iki $35.00.
8TRIUNINIAI BASAI — $40.00. 

.$125.00 ir $160.C0. BASO UŽ- 
•DENOALAS — $12.00. SMIČE-
LIAl SMUIKOMS, STRIUNINI 
AMS BASAMS. VIOLAS IR CEL- 
LO — $1.50, $3 00, $5.00, $10.00 
ir JlK.OO. Striūnos dėl visų vlrS- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS—$18.60. $23. 
$35.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOtS. CIMBOLfc, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE v.-ierns 
brass ir ‘Teed” Instrumentams 
pritaikomi JQ*ų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Sasaphones lr 
taipgi Smalkoms Ir Guitarams.

goldstctN’s music snop 
114 Maiwell St., Chieago

TRU-VISION OPTICAL CO.
?BM™E’OD-

DR. SL VVftlNE, O. D,

TAPUS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI 
16 SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ, TEL. LAFAYETTE 3535
VAI.ANDOS: Plrmml., Trerhul.. P.vAtart. Nuo IS ryto iki 6 vak. 

intNi<1. Ir Ketvtrtailleniirift Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
Scštadlenhils tr Sckmartleiitah Pagal Sutarti

RAKANDŲ, RADIO 
IR JEVVELRY

Viskas po vienu stogu.

JOS. F. BUDRIK
(Incorporated)

3241 S. Halsted S t
Tel. CALUMET 7238

BUDRIKO RAOIO PROGRAMAI: 
WCFf... 1000 k. nertAlIoo vnk. 9 v. 
WHFC.. 1450 k.. katverroti 7 v. v,

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINAN8AVIMU1

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
CEEJ

P!tn LIMOAL t ARMINGI

PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS SEMOMS 
Nuosmeio eatoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loaš In
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA nt ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI (STAIGA 

— 46 M*Ui Sėkmingo Patarnavimo I *

' KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M. Mozerfa, 8*c’y. 3288 BO. HALSTED BT.

DR, STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YAitds 4787 
Namų tai. PROspeet 1980

DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieaiaia
Valandos: 3 — 8 popiet,

TaL YARda 3146

DR. Y. A. SIMKUS-*,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 YVest S5th Street%
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais — tik 9-4 
šventadieniais — 11-12.

Ofiso Tel.....................VIRginla 1886

DR. AL. RACKUP
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien huo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariu*.Parduodame Laikrodžius, Laik

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — IVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAPAYETTE 8617

Tel. TARds 2946

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CttlRURG^ 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TsL MIDUI? 2889 Oidcato, UL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, auo 2 iln 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO'$ J
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Nedėlioj pagal sutartj.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn Street
Room 1230

Ofiao Tel.: CENtral 1824
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais

iki 8 vai. vakare.
Kitomis valandomis pagal sutartį

Namų Tel.: Aberdeen 4774

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pore amą vtaem gy 
venlnml. Ranpoklte Je*. lelademl 
lAegsemtnuotl jne modernKkleuele 
metodą, kurie re»ėjimo mokais* 

*ell eutelkti 
SS METAI PATYRIMO 

pMriufelme antai*, kone pešutee 
ria* ekiu įtempimu. ..

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

opTontan rimtai 
1801 Sa. AahUnd Avmoc
ru. f jai KGaSaI 1 «S°" GHHhee 

OFISO YAIiAVOOSi 
Keedjen llM a M. IM p. ta.

Tredtad. Ir Mted *:IS e. m.

Telefonas HEMIock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal Sutartį,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenne
Ofiso Tel. LAPayette 8216 
Res. Tei. LAFayctte 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDzie 2868 

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

LIETUVIS DAKTARAS 
OPTOMETRISTAS ą

Priteikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą.

JOS. F. BUDRIK
KRAUTUVU*

3241 So. Halsted SL
TELEFONAS: I

Calumet 4591 A
DftL. RADIO PATAISYMO — 

IMMU Y AIDS MM.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
MI IMENR. “DIIAUO<r

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS MARIAI

Ofiso tnl. VIRginla 0086 
Reaidencijos teL: fiEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Arch«r Avenue
Ofiso vai.: 1—8 ir 6^8:30 P. M

Trečiadieniais pagal sutarti

TsL YARds 8921.
KENsreod 6197.

OR. A. J. BERTASH
GYSYTOJA8 IR CHIRURGAS

Ofiso 'vai.: Šuo 1-3; nuo 6:30-8:39

756 VVest 35th Street

Tai. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS -I 

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

vakarais oflaaa uždarytas. 

REZIDENCUA

8241 West 66th Place ' 
Tel. REPublie 7868

Laikai statymo bažnyčių 
lr puošimo altorių jau pra
ėjo. Dabar svarbiausiu da
lyku yra: pripildyti šal| ge
ntis laikraščiais. (Kardino
las Laobre).

TeL OANal 0967
Rea. tai.: PROspeet 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Rtaidendja: 6600 flo. Arteaian Are.

VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p. 
6 Dd 9 vai. vakare.

CLAIUiKUE “DRAUGI-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS

. Nervai
New Yorko Sveikatos Ko- 

misijonierius žmones dalina 
j tris skyrius: sveikus, li- 

•yTotus ir kurie lyg “paton-
• kinti bloga sveikata”. Jisai 
" sako, kad pirmųjų skaičių

reikia didinti, antriesiems 
duoti sveikatos patarimų ir 
trečiuosius įtikrinti, kad jie

„ kreiptų dėmesio į save.
Nekreipimas dėmesio į sa

ve ir blogan nukreiptos min- 
ys ir taip vadinamoji neu- 

.... rastenijii kasdien vis dau- 
giau žmonių pavergia. To 
priežasčių yra daug. Viena 
iš daugelio, tai moderninis 
gyvenimas ir stoka protinio
ramumo.

Patirta, kad karo metu
• F toee šalyse, kurios dalyva- 
’b'>vo kare, jų gyventojuose

neurastenikų skaičius suma
žėjo vien dėlto, ka'd žmonės 
buvo užimti darbais ir ne-« - . r- ,
turėjo laiko mąstyti apie

__ ąave. Visiems, kurie esate
aukomis nervų ligų patarti- 

4^ uąi dirbti ir dirbti nuošir
džiai ir prie to auklėti savy 

-prisirišimo prie gerų kny
gų ir muzikos, nepasitenkin
ti skaitymu laikraščiuose 

«- kasdieninių sensacijų ir pri
sirišti prie taip vadinamojo
“jazz” muzikos. Jei negali 

~ pasirinkti atatinkamo sau 
^ sporto, priprask daug vaikš

čioti. Kuomet vaikščioji, gi
liai kvėpuok, laikyk galvą 
aukštai, žiūrėk ir klausyk.
Taip daug gražių dalykų 
gamtoje ir stebėtina, kad 
tiek daug žmonių pasiduoda 
šlykštiems ir biauriems da- 
lykams.

7 Kiekvienam metų sezone 
žmogus gali gėrėtis gamtos

ROCKFORD, ILLINOIS• *
““ (Atkelta iš 2 pusi.)v•

Automobilio sužeistas A- 
domas Butkus. Gydės šv. 
Antano ligoninėj. Dabar jau

r baigia išgyti.

KARO FRONTAS TUNISIJOJE

"Draugas” Acme photo

Naciai praneša, jog jie traukiasi “pagal planą”. Sąjun
gininkai Tunisijoje nacius spaudžia irgi pagal planą. A- 
merikos kariuomenė žengia pirmyn užimti svarbių Gabes 
ir Sfax uostų. Britai sulaužė Mareth linijos įsistiprinimus.

grožybėmis. Pavasaris, va
sara, ruduo ir žiema daug 
inspiracijos žmonėms duoda. 
Nervingi žmonės yra ligo
niai verti protingos, bet ne 
perdaug simpatijos.

FL1S

Daug linksmybės nereiš
kia daug laimės, bet tik to
kią laimę, kuri greit baigia
si.

Susirinkimai
Town of Lake. —v Karei

vių Motinų klubo labai svar
bus susirinkimas įvyks šį 
vakarą, kovo 24 d., 7:30 vai., 
parapijos salėj. Visos karei
vių motinos ir žmonos pra
šomos atsilankyti, taip pat 
prašomos pakalbinti plikiau 
syti klubui ir tas, kurios dar 
nepriklauso. Valdyba

Troost - Pachankis Paminklai
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

fti Firma Virš 50 Metu 
Tos Pačios šeimos

^7

f

JlI ’

■ f
i

CLASSIFIED ADS

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WA5TFD 
ADVFRTISIKO DEPARTMENT

127 No. Dearbom Street 
RANdnlph B488-948STel.

HEI.P WANTED — VYRAI

AUTOMATIC SCREW M ACH INE— 
B. & 8. VYRAI reikalingi prie ope- 
ravlmo Ir set-up darbų. VirSlaikis 
ir anksčiausia mokestis. Dienų ir 
naktimis darbai.

IDEAL METATi PRODUCTS 
8281 W. Lake 8t.

DANGŲ PI-OVRJAS 
Reikalingas. Patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite ) Tlmekeeper's ofisų.

F.DGEWATER BEACH HOTF.L 
x 5340 Shrtridan Rd.

Armature WindersI
Pirmos klesos; pataisymų Sapoje 

$1.35 i valandą 
M. GOLDSCHMIDT CO.

1022 W. JACK8ON BLVD.

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

BANKERS BOX CO.
530 8. Clark St.

MOLDERIAI ir DARBININKAI — 
reikalingi. 100% Defense darbai; 5 
dienos savaitėje. Kreipkitės prie — 
C. F Wells. tel. BERkshire 0250.

CHICAGO FOUNDRY CO.
2028 N. Major.

REIKIA VYRŲ
Saldainių Dirbtuvėje 
Su ar Be Patyrimo 

Dieną Darbai
Pastovūs — Gera mokestis.
SHOTWELL CANDY CO.

3501 W. Potomac.

VYRAI IR MOTERYS

FOIJNDRftS DARBININKAI
DEFENSE DARBAI

Dienų ir nakt| šiftat. Employment 
ofisas atdaras kasdien nuo 7:80 ry
to iki 5 popiet, sekmadieniais nuo 
9 ryto iki 2 popiet.

'WESTERN FOUNDRY
3084 S. KttMe Avė.

FOIINDRR8 DARBININKAI. Pore- 
makers, Furnace Tenders. Karo dar
bai, gera mokestis, pastovūs darbai

KAINER A CO.
703 W. Tjezington St.

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

1401 W. FULTON

BUS B O Y S
Atsikreipkite 1 Colonnade kambarf. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5340 Sherklan Rd.

VYRAI — VAIKINAI
Gabūs prie lengvų pakavimo ir iš
siuntimo darbų; pastovūs darbai. 
Tiktai dienomis. 40 valandų savai
tėje mokant laikų ir pusę už virš
laikį. Netoli buso ir I. C. L.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
1537 S. Michigan

HELP WANTED — MOTERY8

\T. Pr. Aukštikalnis, S.J. 
Detroit, Mich., Šv. Anta

no parap. (Didž. Savaitės a- 
peigoms) T. J. Kidykas, S.J 

So. Windsor, Conn., Sv.

100% DEFENSE DARBAI 
PATYRIM. NEREIKALINGA

48 VALANDOS SAVAITftJE 
LAIKAS IR PITSft UŽ 

VIRŠLAIKĮ

ATSIŠAUKITE Į
EMPLOYMENT OFIS£

Sherman Klove Co.
3531 W. 47th St.

RENDUOJ/\SI

VYRAI 
IR MOTERYS

Reikia Dirbtuvės PagelbinlnkųįPranciškaus parap. geg. 2 —
11 d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Wanamie, Pa., šv. Marijos 
parap. geg. 2 — 11 d. T. Pr. 
Aukštikalnis, S.J.

Lavvrence, Mass., šv. Pran 
ciškaus parap. geg. 9 — 23 
d., T. J. Kidykas, S.J.

Rochester, N. Y., Šv. Jur
gio parap. geg. 22 — 25 d., 
T. Pr. Aukštikalnis, S.J.

I

RENDUOJASI furnlšiuoti kamba
riai, naujai lSdekoruotl. Pašaukite 
CANAL 8010 dėl platesnių informa
cijų.

BUSINESS SERVICE

PATAISOM PIUKLUS — visokiu* 
Naminiai plūktai mūsų specialybS. 
Rašykite dšl veltui kataloginio kai
nų sąrašo. DIAMOND POINT 8AW 
FILINO ĮVORES. 28 N. Loomls, 
Chicago. Pasiųskite plūklus parcei 
post ar pašaukit telefonu — MON- 
roe 1897.

PARDAVIMUI
REIKALINGOS tuojaus D R I L L 
PRESS OPERATORftS. Bile am
žiaus. Atsišaukite Į—

TINGSTOL CORP.
1401 W. Gianit Avė.

REIKALINGOS MOTERYS prikle- 
juoti raščiukus ant bonkų. Pradinė 
mokestis 50e Į valandų. Pastovūs 
darbai. Tel. STTPerior 6 828.

YVAKEM A MeLAVGHI.IN, INC. 
225 E. minais St.

NAŠLE/' turi parduot pirm Balandžio 
l-mos. du 5 kambarių apartmentus 
ir vienų 3 kambarių beismentinĮ 
apartmentų. Moderniškas plumblng. 
arkuotos durys ir apdengti porčiai, 
štymo šiluma. Netoli 45th ir West- 
ern. Tel.: RADcliffe 6600.

Vasario 20 d. mirė Tarnas
Pieteris, 70 m. amž. Palai-

h ‘ "
1 dotas Kalvarijos kapinėse. 

Liko 1 žmona, sūnus, kuria 
tarnauja kariuomenėj ir da
bar kur nors Afrikoj, ir pen- 
kios dukterys. Laidotuvės 

t buvo labai iškilmingos. Gra
bą nešė: Deltuvas, J. Gus
taitis, S. Keliotis, J. Blaš- 
kis, J. Getautis, P. Kunoa.

Koresp.

Rankose!

F4.;,«

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

Workmanship and Materials Unexelled—at Lovvest 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. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

VYRAI REIKALINGI prie darbų 
plieno warehou8ėje. 100% karo dar
bai. 16 metų amžiaus ar suvlrš. Mr. 
A. C. Crowl.

3333 W. 47TH PLACE

Auto Mechanics
LUBRICATORS 

BODY MEN
PORTERS

TUOJAUS REIKALINGU 
PRIE PASTOVIU IR SVARBIŲ

NUOLATINIŲ DARBŲ

PASIŪLOME JUMS:
AUKŠČIAUSIA MOKESTI. Daugu
mas mūsų darbininkų uždirba dau
giau negu 890.00 i savaitę. Bonų 
pienas vykdomas visiems.
ĮRENGIMAI. Tiktai geriausi, ir už
tenkamai tų. Jų gerumas uždirbs 
Jums daug pinigų.
NORMALES Darbo Valandos. Viskas 
vidui, dieninės valandos. Nėra šiftų.
DETALIAI. Patvre darbininkai nt 
lieka jums visa detalinj darbų, tuom 
paliuosuojant jus vien tik jūsų dar
bams tuomet galėsite—daugiau už
dirbti.
ŠVARI VALGYKLA Ir Poilsio Kam
bariai.—Jų patogumai Jumis nuste
bins.

PAfiAUKYT AR RAŠYKIT— 
MR. B. H. ROBERT8. 

COMMUNITY MOTORS, INC. 
235 E. 33RD ST. CAL. 4300

X

JUMS NEREIKIA PATYRIMO
KVALIFIKUOTI

Prie darbų kaipo CARLOADERS— 
TRUCKERS ir WAHEHOUSEMEN. 
Aukšta minlmum mokestis su proga 
)8idirbimo svarbioj maisto pramonė
je. Jei dabar dirbate Defense dirb
tuvėje—neatsišaukit.
CORN PRODUCTS REFINING 

COMPANY
03rd St. Ir Archer Avė. Argo, III.
'• Phone Summlt 800 — Ext. 271.

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

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaskl .Rd. -k

MERGINOS virš 18 metų amžiaus 
reikalingos prie lengvų dirbtuvės 
darbų. Patyrusios prie DrilI Presų. 
Tappers ir lengvų Miliing Mašinų 
darbų pageidaujamos.

2010 W. LAKE ST.

MOTERYS — kurios yra patyrusios 
išdlrblme armature ir stator colis. 
Pulki proga su aukščiausiu mokes
čiu.

M. GOLDSCHMIDT CO.
1022 W. Jack,son Blvd.

TARNAITES 
IR VALYMUI MOTERYS 

Atsišaukite { Housekeeper’s ofisą. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

Tėvų Jėzuitu misijos
Bayonne, N. J., Šv. Myko

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

Waterhury, Conn., šv. Juo 
zapo parap. kovo 10 — ba
landžio 4 d., T. Jonas Kidy
kas, S.J.

New Haven, Conn., šv. Ka 
zimiero parap, kovo 14 — 
21 d., T. Antanas Mešlis, S.J.

Hazelton, Pa., Šv. Petro 
ir Povilo parap. kovo 21 — 
bal. 4 d., T. Pr. Aukštikal
nis, S.J.

Chester, Pa., Aušros Var
tų parap., kovo 28 — bal. 4 
d., T. Antanas Mešlis, S.J.

New Philadelphia, Fa., Sal 
i džiausios Jėzaus širdies pa- 
rap. bal. 5 — 18 d., T. J. Ki
dykas, S.J.

Nashua, N. H., Šv. Kazi
miero parap., bal. 8 — 18 d., 
T. Antanas Mešlis, S.J.

Athol, Mass., Šv. Pranciš
kaus parap. bal. 11 — 18 d.,

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1943 m.

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

3. Indiana Harbor, Ind. — 
Šv. Pranciškaus parapijoje, 
balandžio 5 — 11 d. — tė
vas Justinas Vaškys.

4. Chicago, UI. — šv. Juo
zapo parapijoje, balandžio 
12 — 18 d. — tėvas Justinas 
Vaškys.

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

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

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

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 te
gali. (SenecaY

Taktas, tai suderinimas 
mūšy vertės su kito verte 
prie kokio nors veiksnio.

to ForaftetterDayVi u.s.war bonds
Nazis reųuisition mo«t Euronean 

farm produets and foodstuffs, leav- 
ing the conquered people to starve. 
To fight this thievery the farmers 
have revived a favorite weapon of 
the North American Indian, the 
FLAMING ARROW.

Dutch and Belgian Vigilantes 
creep near to storage barna at

NULIŪDIMO i VALANDOJE

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARD9 4908

night and wing their darta Into 
them. The arrnw tipą have been 
impregnated with liquid which 
ignites aa it driea. Scores of bartu 
are fired each night.

If the vigilantes are caught they 
'• are ahot.

We in America have escaped the 
horrora of occupied Europe and 
may fight the Nazis by lesa dan-

’ gerous methoda.
The leaat you can do is to invest 

«' more in United States War Bonds.
W8S 741D V. S. Trtatun

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
^JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Av©„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

J. LIULEVICIUS
<348 80. CALIFORNIA AYE. Phone LAFAYETTE 3571

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 719 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną Ir Naktį

I. J. ZOLP
1649 WEST 46th STREET Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8813 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phones YARDS 1188-39

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 17A1-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. LAFayette 0727
RADIO PR0GRAMA8 —8:oJT vaLTPlrmad Ir Ketvirtad. vak.

U stoties WGES (1360). su Povilu Aaltimieru.

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS 42-44 E. 108th 8T. 
2314 WEST 23rd PLACE

TeL PULLMAN 1279 
Phone CANAL 2518

L. BUKAUSKAS
19621 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
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DRAUGAS
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Bauginanti gandai ir mūsų viltys
Sąryšyje su syąrbią premjero Churpihllio kalba, pa

sakyta praėjusį sekmadienį, Chioago Daily Tribūne va
kar įdėjo vedamąjį straipsnį, kuriame pranašauja skau
džių dalykų ir Baltijos valstybėms ir Lenkijai.

Tribūne pastebi, kad 1939 m. angių premieras Cham- 
berlain pažadėjo Lenkijai paramą, jei Hitleris kėsinsis 
atplėšti nuo jo3 Dancigą. Tai Angliją įtraukė į karą.
‘ Dabar, išrodo”, rašo Tribūne, “Mr. Churchill ir Mr. 
Eden pripažino Rusijos pretenzijas į Ukrainos ir Bslt- 
gudijos teritorijos dalį, inkorporuotą Lenkijon. Išrodo, 
kad britai pripažino Rusijai Suomijos Kareliją, panai
kinti Baltijos valstybių), Estijos, Latvijos ir Lietuvos, 
nepriklausomybę ir aneksuoti Besarabiją ir Bukoviną

Tribūno pranešimu, apie tai pranešus ir sovietų am
basada Vašingtone Savo ofictaliniame biuleteny. “Daug 
žmonių ėia, kaip išrodo, mėgina save įtikinti, kad taip 
nėra ir negali būti. Tačiau1 jie turi šį faktą pripažinti, 
nepaisant, kaip skaudus jis* bebūtų. Tai padaro košę 
įš ketųrių laisvių, paskelbtų karo tikslais, ypač kas pa
liečia trįįų Baltijos valstybių nepriklausomybę.

Toliau šis dienraštis mano, kad p. Churchill pripa
žįsta Atlanto čarterį, tačiau jįj laiko kaipo papuošalu.

Tribūne šį vedamąjį straipsnį parašė, matyti, turė
damas galvoje tik Sovietų Rusijos teritorinius reika
lavimus. Bet jis mus vis tik dar neįtikino, kad Didžioji 
Britanija jau būtų oficialiai pripažinusi rusų reikala
vimus. Mes to nesužinojome nei iš p. Edeno besilan
kymo proga Vašingtone, nei pagaliau, iš p. Churcbillio 
kalbos. Kaip tik priešingai. Premieras Churchill, kalbė
damas apie taikos dalykus, pažymėjo reikalą suorgą- 
nisųoti tarybą, kurion įeitų visos Europos tautos. Dau
gybės mažųjų tautų teisės Ir jų interesai turi būti ap
saugoto. Jis kalbėjo ir apie tai, kad pokarinis gyveni
mas būtų taip sutvarkytas, kad "nebūtų sunaikinta in
dividualinės karaktoristikoe ir tradicijos daugybės Eu
ropos senų ir istoriškų rasių”. Ypač įsidėmėtini yra šie 
premiero Churchilllo žodžiai: “Mes turime susitarti su 
didelėmis ir draugingomis valstybėmis respektuoti, ir 
rūpintis silpnesniųjų ir mažesniųjų tautų teisėmis

Mes negalime sau įsivaiatd’ioti, kad šie žodžiai ne bu
tu taikomi Baltijos valstybėms. Kodėl joms, kaip mano 
Tribūne, turėtų būti daroma išimtis?

Pagaliau, mes esame tikri, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybė nesutiktų su anglų politikų nusistatymu 
(jei toks būtų) pripažinti Baltijos valstybes Rusijai, 
nes tai būtų aiškus sulaužymas Atlanto Čarterio ir ke
turių laisvių dėsnių. Tai būtų skaudus ir neteisingas 
planavimas pokarinės Europos gyvenimo. Tai būtų nu
sikaltimas Amerikos plačiajai visuomenei, kuri yra gi
liai įsitikinusi, kad kariaujame už teisingą, pastovią 
taiką ir už visų tautų, ar jos mažos ar didelės, laisvę 
ir nepriklausomybę. Mes, pagaliau, tikime Prezidento 
Roosevelto pažadais, kdriuoe jis išlaikys ir, dėl to, tiki
me į laisvos ir nepriklausomos Lietuvos prisikėlimą.

Klaipėdos Pagrobimą minint
(Pabaiga)

Kiny vadovės kalba
Ponia Chiang Kai-Shek, Kinijos generalissimo žmo

na, praėjusį antradienį Chicagoje pasakė tikrai įdomią 
ir svarbią kalbą, Jį lietė ne vien tįk šio karo reikalus, 
santykius tarp Kinijos įr Amerikos, bet visų griežtu
mu pabrėžė būtinumą įgyvendinti keturias laisves ir, 
atstatant pokarinį pasaulį, laikytis Atlanto čarterio 
dėsniu. Jinai iškėlė ohalsį — gyvenk ir leisk gyventi. 
Tai ji ypač stipriai pabrėžė, reikalaudama, kad tarp
tautiniai santykiai tuo dėsniu remiantis būtų tvarkomi.

Ir Hitleris dar kalbėjo. Bet jo kalbos žodžiai buvo 
labai panašūs į paskutinį pasispardymą prieš netolimą 
galj.

A. a. Antanas Milukas, Amerikos lietuvių spaudos pio
nierius, kurs vakar buvo palaidotas iš Maspeth, N. Y., 
lietuvių bažnyčios. Sis didysis mūsų spaudos darbininkas 
mirė sulaukęs 72 m. amžiaus.

T— ...................... ' " . i i i ■ .i R.,. ...i

Redaktoriaus pamokslas prie redaktoriaus 
karsto

Praėjusio pirmadienio laidoje Chicago-Herald Ameri
can įdėjo mūsų dienraščio vedamąjį straipsnį apie a. a^ 
John Malloy, Herald redaktorių, kuris buvo palaidotas 
užvakar. . s

Kalbant apie redaktoriaus Malloy laįdotuves, prisi
minė ‘‘The New World” redaktoriaus kųn. E. Dailey 

pamokslas, pasakytas per laidotuves bažnyčioje.
Pamokslininkas, aukštai įvertinęs velionies laikraš

tininko didelius nuopelnus visuomenei, kraštui ir spau
dos laisvei palaikyti, pabrėžė,

kad velionis Malloy ligi paskutinių savo gyvenimo 
valandų pasitikėjo savo artimu ir Dievu. Nepaisant 
to, kad jis daug dirbo, kad jo gyvenimas, kaip ir kiek
vieno laikraščio redaktoriaus, buvo*pįlnas distrakcijų 
iy* rūpesčių, tačiau jo entuziazmas tarnauti visuome
nei niekuomet nebuvo palaužtas.

Red. kun. Edward Dailey pasakė, kad velionis vi
somis eavo jėgomis kovojo už spaudos laisvę. Jis ir ne- 
klydo taip pasakęs. Spaudą jis prilygino keturioms lais
vėms dėl kurių mes kariaujame.

“Mes, laikraštininkai, esame įsitikinę, kad mes tu
rime aukoti, visą energiją ne^ pačią gyvybę, kad pa
laikyti spaudos laisvę. Redaktoriai neša taip didelę 
atsakomybę savo draugų piliečių atžvilgiu, kaip ar
mijos ar laivyno karininkai, kariaudami įvairiuose 
frontuose už Amerikos institucijas, kurias mes turi
me išlaikyti”.

Savo turiningą pamokslą kunigas redaktorius prie 
pasauliečio redaktoriaus karsto užbaigė tikrai grašiais 
Žodžiais.

“Mūsų pareiga yra prašyti Galingojo Dievo, vy
riausiojo kritiko ir visų žmogiškųjų ir dieviškų daly
kų redaktoriaus, gailestingai pažvelgti į sįelą, kuri 
gyveno įtempta ir naudingu gyvenimu.”

Ir, nėra abejonės, velionies neužmirš jo kolegos re
daktoriai, jo draugai, kurių jis daug turėjo ir visi tie, 
kurių gerovei jis dirbo ir aukojosi.

Teisingas kiniefės pareiškimas
Ponid Chiang Kai-Shek, Kinijos generalissimo veik

lioji žmona, vienoje savo kalboje padarė puikų ir tei
singą pareiškimą. Ji griežtai ir stipriai pabrėžė, kad 
kiekviena tauta, ar ji didelė ar maža, turi lygią teisę 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Didžiosios 
tautos turi pagelbėti mažosioms, bet nesiekti jas išnau
doti. Be to, atstatant karų sugriautą pasaulį, neturį 
būti vietos nei piktumui, nei kerštui. Šie jos žodžiai 
yra. tikrai įsidėmėtini, nes jie pagrįsti krikščionybės 
dėsniais:

“No matter what we have undergone and suffered, 
we mušt try to forgive those who injured us and re- 
member only’the lesson gained thereby... Finally, in 

order that this war may indeed be the war to end 
all wars in all ages, and tljat nations, great and emali 
alike, may be allowed to llve and let live in peice, 
security and freedom in the geuerations to come, co- 
operation in the truest and highest sense of ths word 
mušt be practiced.”

DELEGACIJŲ DISKUSI
JOS, FAKTINAI, ĖJO RE
DAKCINIAMS SKONIAMS 
SUDERINTI

Lyginant su projektu, jo
kių esminių pakeitimų į ga
lutiną tekstą inešta nebuvo.

Tuo metu, kai lietuviškoji 
delegacija posėdžiavo Berly
ne, Klaipėdos krašte prasi
dėjo lietuviškas pogromas. 
Tolydžiui, telefonu iš Kau
no, buvo gaunamos žinios 
apie čia-ten prasidėjusius 
vietos hitlerininkų sauvalia
vimus, lietuvių užpuldinėji
mus, plėšimus ir t. t.

Netrukus, į Klaipėdos kra 
štą, keliomis kryptimis, 
įžengė vokiečių kariuomenė 
ir policija. Pagrindinės jė
gos riedėjo Tilžės tiltu. Mo
torizuoti daliniai skubėjo 
tiesiai į Klaipėdą, pasitikti 
atvykstančio Hitlerio.

PO KLAIPĖDOS —
LENKŲ KLAUSIMAS

Retrospektyviai į anuos 
įvykius žiūrint, šiandien nė
ra abejonės, kad vokiečių 
viršūnėlė, begrobdama Klai
pėdos kraštą, tuo pačiu me
tu, jieškojo būdų ir toliaus 
išsaugoti galimai geresnius 
santykius su Lietuva.

Mat, vokiečiai jau ruošėsi 
prie sekančio, iš eilės, smū
gio. Lietuvos delegacijos 
atvykimo dieną, von Ribben 
trop turėjo su lenkų Pasiun
tiniu p. Lipskiu, vokiečių — 
lenkų santykių tema, labai 
simptomingą pasikalbėji
mą.

Šiandien yra žinoma, kad 
tuo metu, principe, buvo jau 
nutarta spręsti lenkų prob
lema. Šiam manevrui vokie
čiai kombinavo pritraukti ir 
Lietuvą.
Ir jei pusmečiu vėliau, Lie

tuva nesidavė būt įtraukia
ma į ginkluotąjį konflik- 
su Lenkija, tai čia yra 
nuopelnas tuo metu Lietu
voje egzistavusios koalici
nės valdžios. Analoginio nu
sistatymo laikėsi ir Lietu
vos kariuomenės stabas.

Dabartinių įvykių raida 
aiškiausiai parodo, kad 
anuometinis valdžios nusis

tatymas istoriniai buvo vi
sai teisingas.

Šiaip ar taip, iki pat įsi
veržimo rusų, t. y. iki 1910 
m. birželio 15-os, vokiečiai 
Lietuvos atžvilgiu stengėsi 
laikytis korektingai, protar
piais net prielanaiai. Tą jie 
pabrėždavo kiekvieno susi
tikimo proga.

O progų buvo nemaža, 
čia ekonominės derybos, čia 
su laisvos žonos susiję rei
kalai, čia optantai iš Klai
pėdos krašto ir t. t.

Kol viršminėta padėtis lai 
kėši, tol ir lietuviškas ele
mentas Klaipėdos krašte bu 
vo dar pusiau padoriai trak
tuojamas. Padėtis žymiai 
pablogėjo Lietuvą Sovie
tams okupavus. Nuo tos die
nos prasidėjo beatodair.nė 
lietuvybės eksterminacija 
(naikinifnas), ne tiktai Klai 
pėdos krašte, bet ir anoje 
Nemuno pusėje (ypatingai 
Tilžės apylinkėje), ir vadi
namame Suvalkų Trikampy
je (Vižainio-Punsko apylin
kėje), kurį vokiečiai nuo 
1939 metų galo buvo paskel
bę prijungtu prie Reicho.

LIETUVIŠKUMO
PERSEKIOTOJAI.,

Ypatinga vokiečių , admi
nistracijos energija buvo nu 
kreipta į lietuviškos kultū
ros slopinimą, pirmiausiai į 
kalbą. Visur atsirado užra
šai: Hier gilt nur Deutsche 
Sprache! ,— Čia kalbama 
tik vokiškai.

Štai ką tuo reikalu prane
šinėjo vienas lietuvis — vei
kėjas 1941 m. sausio mėne
syje iš Klaipėdos:

...Lietuvių kalbos vartoji
mas uždraustas bažnyčiose, 
įstaigose, turguose ir t. t. 
Nėra ne tik lietuvių mokyk
lų, bet ir laikraščių, knygų. 
Apskritai, lietuviai laikomi 
žemesne rase, knechtais, žo
džiu — Szemaitėn...

Su ypatingu įnirtimu bu
vo mestasi naikinti lietuvių 
nuosavybės. Pirmiausiai, lie 
taviški ūkiai ir nuosavybė 
miestuose. Vokiečių admi
nistracijos uždavinys, čia, 
palyginti, * buvo nesunkus, 
nes nacionalsocialistinė Vo
kietija, jau nuo ankščiau*,

turėjo išleidusi tam reikalai 
prįtąikytus ir praktika prieš 
kitas mažumas išbandytus 
įstatymus. /

Paminėjimo vertas įpėdi
nystės įstatymas (Reichser- 
bhofgesetz) ir Schutzhaft- 
gesetz, pagal kurį Gestapo 
yra leista bet ką, be jokių 
preliminatų ir be paaišknTt 

mų ištremti, suimti ir laiky
ti suimtu. •

Kur reikia į pagalbą atei
na mokesčių sauvalė.

Šiaip ar taip, per 1940-41 
m. žiemą eksterminacija ėjo 
pilnu tempu, {patingai jty 
tensyvus lietuvybės naikini
mas prasidėjo po rusų — 
vokiečių turto likimo regu
liuojančio susitarimo, Tas 
susitarimas buvo padarytas 
1940 m. vėlai rudenyje. Ten 
pat buvo sutvarkytas ir op
tantų reikalas.

J)'
Repatrijantų ar optantų 

titulu iš Klaipėdos krašto 
pradėjo būt šluojami visi, 
kurie nenustojo dar savęs 
vadinti lietuviais.

Tuo pat metu iš Lietuvos, 
bet šį kartą jau Vkkarų lin
kui, traukė nuo komunistę 
nio teroro besi^elbstantieji; 
kartu su tikrais vokiečiais, 
vokiečiais pasivadinę lietu-
viai- i

Kas įvyko prieš 
25 metus? »
(Draugas”, 1918, kovo 24).

Teutonai kėsinasi ant Lie
tuvos... “Gauname iš tikrų 
šaltinių žinią, kad kaizerio 
valdžia netrukus paskelbsia
nti pasauliui, jog pati Lie
tuva norinti prijungimo sa
vo krašto prie Vokietijos. To
norėti gali tik saujalė vokiėA 
čių kolonistų Lietuvoje ir 
vienas kitas vokietis baro- 
nas-dvarininkas. Visa lietu
vių tauta, kaip vienas žmo
gus stos prieš tas vokiečių 
pastangas užgrobti ir pa
vergti mūsų kraštą. Lai vo
kiečių tauta, lai visas pasau
lis žino, kad lietuvių tauta 
nepakęs to vokiečių jungd'Jk 

ir kad nenurims patol, pa
kol neatgaus pilnos nepri- 
g^mybės’*. ■

Bill Miller (au ilgomis baltomis kelnėmis) iš Tulsa, Okla., Vaųmenų ^maglkas”, ku
ris lavina Cincinnati Reda beisbolininkus Rloomingtone, Ind. Ui savo patarnavimą 
jis ima $100 per diena.
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Gražiai pagerbtas 
kun. J. Dambrauska

West Side. — Kun. Juo-za-

Marąuette Parke 
misijos •

Šiomis dienomis kun. An
pas Dambrauskas, Aušros tanas Ignotas, MIC., skelbi? 
Vartų parapijos klebonas, l misijas Gimimo Panelės šv. 
praeitą sekmadieni pagerb- bažnyčioje, Marąuette Par- 
ta« puikiausiai. Gausi n- ke. Yra labai svarbu, jog
goji minia žmonių tai liū
di j a. Ištikrųjų, kaip vietinių, 
taip ir svečių, prisirinko tiek,
kad netilpo prie stalų su?ė- Antano Ignoto, MIC., pa- 
stl ir prisėjo šeimininkėm^ mokslų, gavėnios laike, 
pakaitomis vaišinti likusius. Į neik visiems parapijie- 

Tai negirdėtas dalykas, ko- į čiams atsivesti po vieną pa
kto Aušros Vartų parapijai žįstamą į misijas ir tokiu 
nematė per daug metų. j būdu atlikti misijonierišką

Programa bUvo puikiau
sia. Mokyklos vaikučiai se
serų Kazimieriečių vadovy
bėj savo dalį išpildė tikrai 
meniškai. Chorai —- "fturum

DIENRAfiTIS DRAUGE

kiekvienas parapijietis atsi
lankytų į šias misijas pasi-1 
klausyti misijonieriaus kun. !•

darbą. t
Misijų pamaldos praside

da kas vakarą 7:30 valandą
ir pamokslai būna sakomi i 
lietuvių kalboje. Sekančią,

Būram’’ Sesučių, Panevėžį.- “vait« »tvyk«ta tan. Ant
Mašukna, MIC., kuris laikys 
anglų kalba misijas.

Visi parapijiečiai kviečia
mi pasinaudoti misijų malo
nėmis. XXX

čių, Aušros Vartų parap. ir 
sikstetas irgi puikiai pavai
šino susirinkusius gražiomis 
dainomis.

Po dainų prasidėjo drau 
gijų ir organizacijų skyrių 
sveikinimai ir linkėjimai. Jų 
buvo visa eilė. Visi draugijų 
atstovai klebonui ir dvasios 
vadui kun. J. Dambrauskui 
sudėjo nuoširdžiausius svei
kinimus ir ne tuščius, bet 
su dovanomis.

AnVgftlo ’J&tsai klebonas 

tarė savo nuoširdų ir karš
tą dėkingumo žodį visiems 
ir visoms už sveikinimus, 
gausias dovanas ir už paro
dytą dėkingumą, kurio jisai 
nesitikėjo. Dėkojo ir sakė, 
kad jei kam kokiu reikalu 
galėsiąs pasitarnauti, Aušros 
Vartų parap. klebonijos du
rys atdaros dieną ir naktį.
Dėkojo gerosioms šeiminin
kėms už tokį sunkaus darbo 
atlikimą; patarnautojoms, 
mokyklos vaikučiams, sese
rims Kazimlerietėms, cho
rams, parapijos komiteto na
riams, ypač taip gausiai su
sirinkusiems ir pa rodžiu
siems tokį nuoširdų lietuviš
ką dėkingumą, kurto nieka
dos negalės pamiršti,

Nuoširdžiausias ačiū vl- 
atems biznieriams, politikie
riams. kur.u taip gausiai lan
kė naująjį bufetą.

Ant galo karštai padėko 
jo savo mylimai sesutei, 
kurt taip troško tą viską pa
matyti savo akimis. Ji 
pareiškė: mano širdie šian
die pergyvena didelį džiaugs
mą, kad brolis kunigas
turi tiek daug nuoširdžių Žmonės nažiflrė.ę prlesta
prietelių.Girdi, iš to džiaugs į ringais dalykus, kurte turt 
mo gali širdie plyšti, ir kaip būt suvienyti, tapo prtešin-

ATĖJO PAGELBĖTI VALDŽIAI PADĖKA
Norėč’su nors trumpai bet 

širdingai išreikšti savo pa
dėkos žodį, visiems mano 
parapijiečiams b e i priete- 

j liams parodymą tokio 
gražaus prielankumo, mano 
varduvių proga. Pereito sek
madienio iškilmės ilgši pa
siliks mano mintyje ir jau
čiu, kad Šie padėkos žodžai 
yra per silpni Ir neatotinka- 
ml kad išlaikytų tą lygsva
rą, bet mano maldos Ir Jums 
atsidavimas, gal galės kįsk 
pors atsilyginti už Jūsų ge

' runą. v 

Kun. J. Dambrauskas. MIC.

kreipkitės į dvasios vadą, 
kun. J. Dambrauską, paim
kite tikietų daugiau ' ir už 
parduotus pinigus grąžinki
te.

Kadangi šis bankietas bus

AL. G. KUMSKIS KALBA
rinkimo reikale per
RADIO STOTI W.G.E.S.

Šiandien, vakare, 8 vai. vak. 
per radio stotį WGES, kalba 
Chicagos Parkų KomislonieriuB 
ir Llthuanian Democratic Lea- 
gue prezidentas, Al. O. Kums- 
kis.

Kas apsileidžia, tampa ap
leistas. Jei tania nepasitiki 
savimi, tai ja nepasitiki pa- 

ir istorija ap*? jų ty
li. Mūsų tauta susidaro Iš 
kiekvieno mfts. Todėl budė-
klm. (Antdt). ~ J g

SKELBKITCS “DRAUGE’

PASKOLOS
DAROMOS

ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 
GREITAI IR PIG1AJ 

MĖNESINIAIS 
ATMOKEJIMAIS

Klaipėdos atplėšimo 
paminėjimas

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parap. svetainėje. Federaci
jos viet. 26 skyriauš pastan
gomis paminėta 4 metų su
kaktis nuo atplėšimo Klai
pėdos nuo Lietuvos. Pami
nėjimas labai gražiai L'*jsi- 
sekė, kun. J. Pmnskiui va
dovaujant.

Konsulas Petras Daužvar- 
dis skaitė turiningą paskai
tą, kuri skaitlingoje publi
koje padarė gilaus ir neuž
mirštamo įspūdžio.

Kalbėjo ir dr. Biežis, ra
gindamas lietuviams susirū
pinti statistika lietuvių, tar
naujančių Dėdės Šamo gink
luotoje tarnyboje, kiek lie
tuviai išpirkę karo b o n ų, 
kiek parėmę Raud. Kryžių, 
kiek aukoję kraujo ir t.t 
Tokia statistika lietuviams 
būtų didelė pagalba atkovo
jant Lietuvai nepriklausomy 
bę ir t.t

Įdomius j ūdom u s paveiks
lus rodė fotografas Stankū
nas.

Ant galo prof. A, S. Po 
ciui akompanuojant visa pu
blika sugiedojo “Lietuva, tė-. 
vynė mūsų”.

Beje, vienbalsiai priimti 
tam tinkama rezoliucija.

J. Ahageri?

"Drali gan" Acme piloto

Sesuo Mary Thomas, iš Philadelphia kolegijos, tyrinėja 
sintetinę gumą. Čia mes ją matome laboratorijoje Wash- 
ingtooe, D. C. Ji žiūri gas absorption tube.

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. P MARIJOS 
KONGREGACIJOS SESERYS-VIENUOLĖS IR 
JŲ RĖMĖJŲ, PRIETELIŲ DARBUOTĖ

BANKIETAS ĮVYKS GEGUŽES 2-trą DIE N 4 
AUŠROS VARTŲ PAR. SALĖJ LYGIAI 6 VAL. VAK.

dieną. Laikas trumpas, dar
bo daug, reikia susirūpinti 
ir pradėti veikti, nes nepa
jusime kaip penkios savaitės 
prabėgs, ir pasijusime nepri
sirengę. Užtat, kviečiu visus 
ir visas į bendrą darbą. Ti- 

kietai atspausdinti ir pas
kleisti narių tarpe po kolo
nijas. Prašau jų nelaikyti, 
leiskite į žmones, nes būti
nai iš kslnn reikia numatyti 

žmonių skaičių. Gerai žinot, 

kaip sunku su maistu, būki

te taip malonūs ir nuoširdūs 

tai įsitėttiyti, paaiškinkite 

progai ‘pasitaikius, ir kaip 

tik tuos baigsite išplatinti,

sunku bus skirtis, palikti ir 
grįžti prie savųjų į Rytus. 
Tai žodžiai pareikšti kun. J. 
Dambrausko sesutės. J. K.

gi vieni kitiems. (Helio).

Amerikos lietuviai jau ga
na daug girdėjo ir skaitė 
laikraščiuose, kad Ameriko
je prie Tėvų Marijonų įstai
gų darbuojasi Nekalto Pra
sidėjimo Šv. P. Marijos kon
gregacijos seserys-vienuolės, 
kurios taipgi turi įsisteigę 
savo motiniškąjį namą 
Thompson, Conn., kur prii
minėja naujai įstojusias ka
ndidates. Viršminėtos sese
rys yra pilnai registruotos 
ne vien Comtecticut vysku
pijoj, bet ir Illinois. Kad pa
gelbėti šiai naujai įsikūru
siai vienuolių kongregacijai, 
susiorganizavo ir įsisteigė 
jų rėmėjai po vardu Varg
dienių Seserų Gildą. Sios 
gildo? pastangomis išgelbė
tos dvi seserys-vieniiolėe, ku 
rios ištrėmime vargo apie 
pustrečių metų, ir dabar, a- 
Čiū Dievui ir geros vsiloš ne 
vien Vargdienių Seserų Gil
dės narių, bet ir šiaip hete
rų prietelių, šios dvi seselės- 
tremtinėa džiaugiasi atvykę 
į Šią laisvą Amerikos šalį.

Kadangi seserys vienuoles 
atvyko. Vargdienių seserų 
Gildą nutarusi surengti joms 
pagerbti bankietą gegužės 2

VVHOLESALE
MQUOS
IŠTAIGA

St'-
\7

tx>

KREIPKITĖS PRIE MUB 
TIESIOG IR 8UTAUPT- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
randasi pas mus jūsų 
pasirinkimui,
Gerfomfo Materiofc) Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
darė daugeliui mūsų Liet a viams 
klientams pilną patenkinimą.

M

M y,. neminttiartritŲ

DRAUGU.
V. KANTER, aav.
MUTUAL UUUOB CO.

4707 So. Halsted
BOULEVARD 0014

HM

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė t

VENETIAN

«v5ss monument.co.
DIDYSIS Ofisas b Dirbtuvė: 527 N. MEKTCRN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

Mums gerai žinomas Al. 
trejopas, būtent Nekalto Pra: Kumskis kalba Mayoro Kelly 
aidėjimo Sv. P. Marijos kon- rinkimo reikalais ir yra labai 
gregacijo. raaen.-vienuo.iyl -rra. Uad TO™, 

suoti už dabartinį Mayorą. Tai25 metų sukaktis nuo įsikū
rimo Lietuvoj, 1-mas kon
gregacijos seimas Amerikoj 
ir pagerbtuvės dviejų sese- 
lių-tremtinių, — darbas ga
na didelis. Būtų gražu, kad 
atsirastų geraširdžių žmo
nių, kurie norėtų tapti am
žinais ir garbės nariais, taip 
pat laukiama ir mažesnių au
kų, galėsite viešai jas pa
sveikinti, susipažinti gegu
žės 2 dieną, Aušros Vartų 
parapijos salėje, lygiai. 6 vai. 
vak. Kaip aukos, taip ir ti
kietų platinimo darbas, vis 
kas nuoširdžiai bus įver
tinama ir priimama. Šiais 
ir kitais reikalais malonėki
te kreiptis į dvasios vadą,.' 
kuris padės i- nurodys vi-J 
šame.

atsiminkite, šį vakarą, 8 Vai. 
per radio stotį WGBS, laiku 
Povilo Šaltimiero programos.

Jei turi seno metalo — ati 
duok karo reikalams.

Jei turi seno metalo —- 
atiduok Amerikos karo pro 
dukcijai. .

Paaukok, per A. R. Kry- 
kių, karo reikalams savi 
kraują.

MUTUAL
FEDERAL
Savings and Loan 

Association
OF CHICAGO

13rmak

Telefonas:

Canal 8887
L J. KAZANAUSKAS 

Sekretorius

Rešr.Meneijn REPuMic 5047
Nedaliomis Susitarus.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS

Kasdien Vai.—14 tfcl 8 
Treč. Ir Penkt. 10 Iki 6.

6822 SO. WEWtEfcN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012-0721

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
FverytMUg ln the tise of 

Furniture

ALEX
ALESAUSKAS 

and SONS
Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANMSE MART
For ftppnintntent rali — 

REPUBLIC 0001

"Draugo" PIKNIKAI šią vasarą
Pripuola:

Liepos (July) 4 d., 1943 m.
BERGMANS GROVE

r • • . _

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

£

BEGEMAN'S
4134 Archer a ve. 3142 w. 63rd st.

Vieniems Melams 
Laikrodžių Pataisymas 

Gvarantuojamas
NeutnneMklt neitų, CMtedUSlų Bndrlninkų. Jų negAllma. atstatyti, net 
(langiau jų nedirbama. Juos gnltnm fmtrti-ytl, kad duetų Jums rtniig 
metų patarnavimų. Jūaų Blg Ben, Uttle Ben ir kltt budeiaikal gali
ma pataisyti.

Apkainavimas Veltui be Obligacijos

’ NEŽIŪRINT KUR RUNA — NAMUOSE — SVEČIUOSE —
AR VAZINE4ANT LAUKUOSE — VISA CHICAGOS IR

APYLINKES LIKT U VIJ A KASDIEN SU AtYDA KLAUSOSI:

IMRGUTU p
jRADIO LAIKRAŠČIO PROGRAMŲ1

VienintSlia ir Smagiausias
Vakarinis Lietuvių Programas

Amerikoje « '
— VIENUOLIKTI METAI! —

SEKMADIENIAIS 1 VAI. p. p. 
KITOMIS OteMflutS 0:80 f. vak.
PENKTADIENIAIS 7 v. v.

Ptrauo: GROvebM 2242

WHFC-I45O kil.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms
SUKNELIŲ PRIEINAMOMIS 

KAINOMIS

PILNAS PASIRINKIMAS 
SUKNELIŲ — SERMĖGŲ -J 

MOTŲ IR KAttlŲ 

Jauaa vedėtas Syrai if Sukarta 

Mfteą Specialybė

MUta IM kwtim»al«

ATtiarra m rarro pAMaortBtra MANDlEftl

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

Mra. K. P. Daiubak Ir Duktė, Sav.
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Generolas aštuntuoju šūviu 
nudėjo japoną sniperį .

Vienas generolas turėjo 
aštuonias kulkas pavartoti 
kol nukirto japonų sniperį. 
Eiliniam kareiviui gal ir ne 
perdaug būtų tiek panaudoti 
kulkų, bet generolui, sako
ma, perdaug.

Maj. gen. Joseph L. Col
lins, 28 divizijos kuri padė
jo išstumti japonus iš Gua- 
dalcanal vadas turėjo pavar 
toti aštuonias kulkas, kad 
nušovus japonų sniperį. Tai 
atskleidė, kovo 22 dieną, ka
ro departamentas.

SAKO, JOG UŽTEKTŲ 
DVIEJŲ KULKŲ

Pietų Pacifiko štabas pa
siuntė maj. gen. Collins laiš
ką ir tame laiške pažymi, 
jog generolui užtektų panau 
doti porą kulkų, prieš kiek
vieną japonų sniperį. Maj. 
gen. Collins yra geras šau
dytojas.

Maj. gen. Collins štabui 
atsakė laišku. Jis rašo, kad 
apžiūrėjus japono lavoną 
štai kas pastebėta. Pirmoji 
kulką numušė japono pirš
tą, esantį prie šautuvo gai
duko, sako Collins. * Antroji 
kulka numušė šovinių diržą, 
trečioje nubraižė kairįjį smil 
kinį, ketvirtoji aptaškė pur- 
Vu veidą, penktoji sudaužę 

akmeni, kuris buvo netoli 

japono galvos, šeštoji, palie

tė dešinės kojos pirštą, sep
tintoji nukirto ausį.

SIDABRINE KULKA ATE- 
ME JAPONO GYVYBĘ

Toliau Maj. gen. Collins ra 
šo laiške, ar jūs tikėsite, ar 
netikėsite, aštuntoji kulka 
pataikė japonui tarp akįų. 
Ir toji kulka buvo sidabrinė, 
kurią jis tuo laiku turėjo.

Beveik tuo pat laiku japo 
nai ėmė šaudyti iš machine 
gim. Generolas rado skylę. 
Jis į ją krito septynias pė
das.

MOKOSI VALYTI

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE 
dėl = 

19 4 3
SUPREME

8AVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS P. KEZON
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVlDENTŲ 
RATA 4%
1751 W. 47th Street

Naciai lietuvius meta į 
kalėjimą ir žudo

Vokiečių ypatingasis teis
mas Kaune nuteisė mirti 20 
metų amžiaus Adolfą Po- 
piersinskį ir Benediktą La
boką. Jie buvę apkaltinti 
pavogę drabužių ir kojinių 
kurias pardavinėję aukšto
mis kainomis.

Tas pat vokiečių teismas 
nuteisė mirti 50 metų am
žiaus Joną-Petrą Valaitį. 
Juozas Briedis nuteistas 5 
metais, Algirdas Prūsas — 
3 metais sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir Juozas Višniaus- 
kas — 1 metais paprasto ka 
Įėjimo. Jie buvę teisiami už 
batų pasisavinimą ir jų par
davinėjimą aukštomis kai
nomis. Nutiestieji tarnavę 
Kauno prekybos truste.

“Lietūkio” tarnautojas 
Kaune Pranas Strazdas vo
kiečių teismo nuteistas 5 me 
tais sunkių darbų kalėjimo. 
Knygyno Kaune savininkas 
Jonas . Petronis, nuteistas 
1V2 metų kalėjimo, knygy
no direktorius Pryšmantas 
— 3 mėnesiais, Jocas Ga
launė — 1 metus 3 mėn. Al
fonsas Vitkus ir Jonas Rau 
linaitis — po 1 metus kalė
jimo. Jie visi buvę apkaltin 
ti slapta benzino prekyba.

18 metų vaikiną Albiną 
Kučinską iš Ske vonių, Aly
taus apskrityje, vokiečių 
teismas nuteisė 3 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo už 
ginklo laikymą.. ,

Klaipėdoje gatvėje polici
ninkai nušovė mūrininką Jo 
ną Sadauską.

‘Draugas” Acme photo

Parašutistas nusileido apsiginklavęs 
duonos kepalais

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys j| kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di 
dėtis paslrin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

• • •

2-jų
ŠMOTU 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

ZS10 V7EST ROOSEVELT ROAD

Walter R. Reuther (dešinėje), U. A. W. viceprezidentas, 
Detroit, praleido tris dienas su CIO nartais; Camp Atter- 

bury, Ind., išmokti šį tą iš kareivių gyvenimo. Sgt. Charles 
Reed (kairėje) mokina jį valyti valgomų daiktų įrankius.

Karstas brangus, bet laidotuvės 
kuklios i

Frank (the Enforcer) Ni- mą Frank Nitti, kaipo sava- 
tti, pragarsėjęs gengsteris,* žudžiui.
Al. Capone giminaitis, per-i • Graborius sukalbėjo tris: 

eitą penktadienį nutraukė “Tėve mūsų” ir kelis “sveika 
sau gyvybės siūlą Chicagos Marija” ir karstas buvo 
priemiestyje. , įleistas į žemę. Netoli duo-

Frank Nitti palaikai buvo Į bės stovėjo Nitti? sūnus, Jo- 
palaidoti, pereitą pirmadie- seph, 9 metų amžiaus.

Šiaurės Afrikoje civilių 
gyventojų tarpe yra aktua
lus dalykas maistas. Ten 
maisto problema išspren

džiama. Arabai turi užtekti
nai susitaupę kviečių. Šie
met kviečių derlius bus ge
ras. Bet kviečiai reikia gau 
ti iš arabų. Juos galima gau 
ti už auksinius pinigus. Ara
bai popieriniais pinigais ir 
pažadais nepasitiki. Jie kvie 
čius maino ant aukso ar ki
tų prekių.

ARABAI DUODA 
KVIEČIUS UŽ AUKSĄ

Jungtines Amerikos Vals
tybės gabena į Š. Afriką mil 
tus. Kas mėnesį civiliams 
gyventojams duodama 17,- 
000 tonų miltų, bet to neuž
tenka.

Ypač arabų ūkininkai tu
ri nemažai kviečių. Jei iš 
Amerikos būtų atgabenta 
aukso į Š. Afriką, tai ara

bai už auksą tuojau atiduo
tų kviečius, Ir maisto rei
kalai Š. Afrikoje būtų leng
vai išsprendžiami.

NACIŲ PROPAGANDA

Vokiečiai užimtoje Tunisi 
jos dalyje rado daug pa
slėptų kviečių. - Jie atėmė 
kviečius iš turtingų speku
liantų ir dalina duoną civi
liams gyventojams. Vokie
čiai stengiasi išnaudoti pa
dėtį. Vokiečiai siunčia apmo 
kamus agentus arabus į At
geria, kad jie pasakytų ten 
gyventojams, kokie yra ge
radariai naciai, kurie net 
duoną dalina. Vienas iš pa- 
rašutistų buvo suimtas apsi 
ginklavęs duonos kepalais.! 

kad paskleidus tarp arabų 
mintį, jog Hitleris yra ara
bų draugas.

Amerikiečiai turi daug 
didesnį pasitikėjimą arabuo 
se, negu naciai.

mu

nį, Mount Carmel kapinėse. Kokie gyvenimo pabaiga,
Jo kūno palaikams buvo nu- tokios ir laidotuvės, 
pirktas bronzinis grabas už Frank Nitti nusižudė prieš 
$5,000. j pat jo areštą. Prieš jį ir dar

Laidotuvės įvyko labai 8 asmenis buvo Iškeltas ap- 
kukliai. Nebuvo nei politi- kaltinimos New Yorke, jog
kierių, nei darbo unijos va
dų. Į kapynes palydėję ar-

jie prievartos būdu yra' išga
vę $2,500,000 iš keturių di-

timięji giminės; Laidotuvėse dėlių krutąmųjų paveikslų
nebūvo nė kunigo. Bažnyčia gamyklų ir 42,000 narių
atsakė paąjcutinį patarnavi- ITASE.

Vokiečių komendantas už kariškų 
drabužių pirkimą baus mirtimi

Vokiečių karo komendan
tas Lietuvoje generolas ma
joras Just įspėja Lietuvos 
gyventojus, kad už kariuo
menės reikmenų, įskaitant 
drabužius, supirkinėjimą bū 
šią baudžiama “griežčiausia 
bausme”, t. y. mirtimi. Pas
kutiniuoju laiku tokie supir
kinėjimo atsitikimai padaž
nėję.

Tenka pastebėti, kad jeigu 
padažnėjo karinių daiktų su 
pirkinėjimo atsitikimai,, tai 
tuo pačiu padažnėjo tokių 
daiktų pardavinėjimo atsiti
kimai. O karinius daiktini

Į
pardavinėti vargu ar gali 
kas kitas, kaip patys vokie
čių kariai.

, w * * • y

Arkliena mėsa
Ateinantį ketvirtadienį St. 

Louis mieste bus pardavi
mui 60,000 svarų arklienos 
mėsos.
Arkliena mėsa į St. Louis 

i bus pristatyta ii Rockford, 
im.

Vokiečiai baugina 
ūkininkus mirties 
bausme

Vokiečių komisaras Lietu 
voje išleido įsakymą, kuriuo 
nustatoma ūkininkų prievo
lės pristatyti žemės ūkio 
produktus. Pagal tą įsaky
mą, ūkininkai turi atiduoti 

visą derlių/ Tiktai savo mai

sto bei sėjos reikalams ūki
ninkas gali pasilaikyti tam 
tikrą gaminių kiekį. Už prie 
volės neatlikimą ūkininkas 
gali būti nubaustas mirties 
bausme.

Vokečiai Lietuvoje 
surašinėja gyvulius

Gruodžio 15 dieną, 1942 
m. visame “Oetlande”, taip
gi ir Lietuvoje, buvo vykdo
mas raguočių, arklių, kiau
lių, ir kitų naminių gyvulių 
visuotinas surašymas."

Ateitininkų Draugovės veikimas
ĮDOMI PASKAITA

Kovo mėn. 18 d. įvykęs 
susirinkimas buvo paįvai
rintas įdomia Lt. Al. Luko 
paskaita. Ltn. Al. Lukas 
papasakojo savo įspūdžius 
iš kelionių po pasaulį ir jo 
bombordavimo vokiečių aer- 
adromų. Taip pat jis atsakė 
visus paklausimus, kurių bu 
vo gana daug. Lt. Lukas 
yra nuoširdus ir draugiškas. 
Jis puikiai moka ir lietuviš
kai kalbėti. Tas kreditas ten 
ka jo mamytei ir Šv. Kry
žiaus parapijos mokyklai, 
kurią jis yra baigęs.

RENGIAMAS DRAUGO
VES VAKARAS •L. ' X|

Gegužės 1 d., šeštadienį, 
Šv. Kryžiaus parapijos di
džiulėje salėje draugovė ren 
gia vakarą, kurio pelnas bus 
skiriamas padengti kelionės 
išlaidoms į National Folk 
Festival, Philadelphia, Pa., 
Draugovės šokikų grupė, 
vien dėl to, kad tarp kelias
dešimt tautų ir lietuviai bū
tų atstovaujami,, pasiryžo 
dalyvauti Amerikos tautinė
je šokių šventėje ir tam ne
sigaili savo darbo ir net ap
leisti darbą savaitei, o gal ir 
daugiau. Lietuvių visuome
nė šį pasiryžimą irgi turėtų

Mme Chiang Kai-Shek 
stovi už Atlanto čarterį

Chicagos stadiume, perei
tą pirmadienį, kalbėjo Mme 
Chiang Kai-Shek, Kinijos 
vado žmona. Į Stadium atvy 
ko 20,000 chicagiečių.

Mme Chiang Kai-Shek pa
brėžė vienybės reikalą, no
rint išrišti pasaulines prob
lemas. Ji aiškiai pasakė, jog 
stovi už Atlanto čarterį, už 
keturias laisves. Tokiu būdu 
Mme Chiang Kai-Shek stovi 
ir už mažųjų tautų nepri
klausomybę.

Mme Chiang Kai-Shek 
pereitą antradienį, išvyko J 
San Francisco.

Ji yra gavusi pakvietimą
atvykti į Angliją.

įvertinti ir savo atsilanky
mu .į vakarą paremti jį.

JAUNIMO
REKOLEKCIJOS

Kovo 27 ir 28 dd., bus lie
tuviškojo jaunimo rekolek
cijos. Konferencijoms skai
tyti kviečiama kun. Vaškys, 
kun. K. Barauskas ir kun. J. 
Prunskis. Pirmoji konferen
cija bus kovo 27 d. 8 v. v. 
šv. Jurgio par. mokykloj. 
Antroji — kovo 28 d. 2 v v.

Prezidento žmona 
atvyksta Chicagon

Mrs. Franklin D. Roose
velt, prezidento žmona, at 
vyksta į Chieagą. Ateinantį 
pirmadienį prezidento Roo
sevelt žmona kalbės Chica
goje. Ji kalbės karo bonų 
reikalais ir vėliau Bethune- 
Cookman kolegijos studen
tams.

Reiškia nepasi
tenkinimą

Vakar esame pranešę, jog 
Calumet rajono darbininkai 
“įšaldyti” prie savo darbų 
Darbininkai negali apleisti 
darbų be viršininkų leidimo 
Dėl šio naujo pertvarkymą 
reiškia nepasitenkinimą Illi
nois State Federation of La
bor vadai.

Ugnis išsiveržė 
iš virtuvės

Chicagoje viena moteris, 
32 metų amžiaus, pereitą 
pirmadienį apdegė nuo liep
snų. Nukentėjo veidas ir 
rankos. Ugnis išsiveržė iš 
virtuvės ir palietė naują lan 
gų užuolaidą.

Bus pigesnės daržovės
Kainų Administracijos ofi 

sas praneša, jog septynioms 
daržovėms bus numušta kai
na. i

X Darius-Girėnas Ameri
kos Legiono postas kviečia 
visas kareivių motinas ir 
žmonas atsilankyti šį vaka
rą į posto salę, 4416 S. West 
ern Ave., į steigiamąjį* Ka
reivių Motinų Klubo susi
rinkimą. Pradžia 8 vai.

s
X Domininkas Pučkorius 

iš West Pullmano neseniai 
baigė statyti altorių Labda
rių Sąjungos laikinos prieg
laudos (ūkio naujam name
lyje prie kelio) vienam, kam
baryje, kuris paskirtas lai
kinai koplyčiai. Altoriui pa
statyti labdariams kainavo 
tiktai medžiaga.

X A. Zakaras, A. Lazdaus 
kas, I. Aldonis, F. Stanislo- 
vaitis ir E. Mikutis sudaro 
komisiją Lietuvių Namų Sa
vininkų klubo Šv. Antano 
parapijoj, Cicero, kuri ruo
šia šaunią pramogą sekma
dienį, kovo 28 d., parapijos 
salėj. Bus paruošti stalai į- 
vairiai laiką praleisti au kau 
liukais, kortomis ir t.t.

X F. Jurgaitis, 4621 So. 
Paulina St., 18 metų jaunuo
lis, kovo 25 d. išvyksta į ka
riuomenę. Tą dieną taip pat 
išvyksta ir B. Juodgalvis.

X ARD centras praneša, 
kad draugijos seimas šįmet 
nukeltas į gegužės 23 d. Sei- F 
mas buę Gimimo Panelės šv. 
parapijos salėj. Draugijos iš 
anksto prašomos rinkti at
stovus.

X Ateitininkų draugovės 
tautinis baletas, kiek girdėt, 
ruošias gastrolėms po kitus 
Amerikos miestus. Pirmoji 
vieta turima galvoje Phila- 
delphijoje, Pa., kur ruošia
ma tarptautinis' šokių fes
tivalis. Baletas jau sutiko 
dalyvauti tam festivalyj.

X Dain. Eleonora Kandra 
taitė, Mundelein Kolegijos 
Glee Club narė-solistė Kole
gijos Meno Departamento 
viešoj programoj savo dai
navimu sužavėjo pilną audi
toriją klausytojų.

X Tillė Jokantienė, žino
mo kontraktoriaus Juozą Jo 
kanto žmona, 4138 Archer 
Ave., sunkiai serga ir ran
dasi šv. Kryžiaus ligoninėj, 
kambaryje No. 222.

Juozui Atkočiūnui, Town 
of Lake biznieriui, 4404 So.
Wood St, šįmet vardinės bu- • 
vo tikrai linksmios: be dau
gybės draugų, atvykusių pa
sveikinti, huvo parvykęs iš 
kariuomenės ir sūnus Vla
das. Z

X Muz. Juozas Brazaitis, 
Aušros Vartų parapijos var
gonininkas, pakviestas vedė
ju L. Vyčių Chicago apskri- 
ties choro. Kadangi daug 
choristų yra pašaukta į ka
ro tarnybą, tad šiuo metu 
choras bus palaikomas iš 
merginų. Neužilgo choristės 
bus kviečiamos į pirmą pra
ktiką.

PLATINKITE “DRAUGĄ"
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